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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٔالشريط: 
... جناية اإلنساف على نفسػو  تلػا الػنفق: تلػا ال قػل  تلػا اجلنػي  النايػة علػى الع ػا    ػذل  

امل اصػ  وادػلود  ُيُػذ ر ُيػو حػل السػرتة  وحػل الدنػا  وحػل تنػاع النريػق  وغػ  ذلػ     ما يل لق بارتكػاب 
ل يلنػػازع ف ا العيػػع  ضم ػػا نػػداع بػػم العػػا ع طُمػػلب بالف ػػا بػػم اجل ػػ مات الػػل تسػػع بػػم النػػاس  ُػػ ف النػػاس تػػ

ذ ػػروا تسػػب الس ػػا   ابػػ اب الس ػػا  الػػذي ىػػ  ُ ػػا اجل ػػ مات بػػم   ؟واملشػػ،ي  ُقػػذ الػػذي يف ػػا بيػػن ب
العا ع واملش،ي اـ بم الػدوج والدوجػة ا النفسػة او ا اد ػانة او ا النػ ؽ  الناس  س ا   انت خ  مة بم

ا يل لق بيب اب الس ا  الذي ى  ُ ا اجل  مات  تعيم ادكب الشرع  واإللداـ بو ُ هنب ذ روا م  او ا غ ه
 ُو ا اجل  مات.
نػلرؾ اف الشػري ة اإلسػ مية عػري ة واُيػة ا نيػع منػاح  اديػاة     -اي ا اإلخ ة الكػراـ–ومذ ىنا 

  او الػػدواج ال ػػ ي  والػػدواج ضُملػػاج  ق تػػ انم تػػيِ مػػذ ِتعَػػا العشػػر للعػػم حػػب ال سػػل ال ػػ ي  وال سػػل الفاسػػل
الفاسل  او تسسيب امل اريث  او  يفية ُ ا اجل  مات  او حىت النايػات او ال س بػات  ُػ ف الشػري ة بف ػا 

ُاسلنعط منو اىػا ال لػب ىػذا الفسػو ال ظػيب ا   اندؿ اهلل عد وجا ىذا الكلاب ىلاية للناس  عد وجامذ اهلل 
س  وىػذا مػذ  قػاؿ الشػري ة  واهلل عػد وجػا مػا  ػاف لي لػق اجللػق ويػذرىب نيع البػ اب الػل ضملػاج  لي ػا النػا

ُقػا تػلر اهلل رتػ  امػ رىب  ُػ ف مػذ يػلع  ىػذا ععثًا و  يندؿ  لػي ب احكاًمػا تف ػا بيػن ب  وتػنظب حيػا ب  وت
 حق تلره   يف طملق اجللق وطملق الك ف ا احسػذ نظػاـ وابػلع خلػق جػا وعػ    يػ،  ب شمػً    يعػم حػب

}َوَمػا تَػَلُروا اللَػَو َحػَق تَػْلرِِه ِ ْذ تَػاُل ا َمػا اَنْػػَدَؿ اللَػُو َعلَػى ! وحػذا تػاؿ اهلل سػع انو وت ػاق: ؟ما يف ل ف وما ي،  ف
  لف الػػذي يسػػ ؿ:  ف اهلل مػػا انػػدؿ علػػى العشػػر عػػ   ضمكػػب بيػػن ب  مػػا انػػدؿ [َٜٔبَشػػٍر ِمػػْذ َعػػْ ٍ ع مالن ػػاـ: 
 وما ي،  ف ما تلر اهلل حق تلره  ُ ذه اتساـ الفسو. ف ل فعلي ب ع   يعم حب ما ي
 *** المتن ***

 ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيمً 
 ًكتىابي فػيريكًع اٍلًفٍقوً 

اري اٍلًفٍقًو عىلىى عىشىرىًة أى   ٍشيىاءى:*مىدى
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ًعبىادىةه. .ُ
ِ. . ته  كىميعىامىالى
 كىاٍجًتمىاعه. .ّ
 كىًفرىاؽه  .ْ
ٓ. .  كىًجنىايىاته
ٔ. .  كىمىعىاصو
.كى  .ٕ  اٍسًتٍخرىاجي ذىًلكى
 كىأىٍكله. .ٖ
ٗ. .  كىشيٍربه
َُ. .  كىقىٍسمي مىوىارًيثى
: ًفي اٍلًعبىادىاًت، كىًىيى خىٍمسىةه: ] .ُ ةي، ]ُاٍْلىكَّؿي ػاةي، ]ِ[الصَّالى [كىاٍلحىػُّ،، ْ[كىالصَّػٍوـي، ]ّ[كىالزَّكى
 [كىاٍلًجهىادي.ٓ]
ػػبػٍ  .أ  ػػا عىلىػػى سى ةي، كىتىٍشػػتىًملي أيميوريىى ػػا: الصَّػػالى هى ػػٍرطه، ]ُعىًة أىٍشػػيىاءى: ]اٍْلىكَّؿي ًمنػٍ [كىريٍكػػنه، ِ[شى

[ّ[ ، ـه.ٕ[كىمىٍكريكهه، ]ٔ[كىميبىاحه، ]ٓ[كىسينَّةه، ]ْ[كىكىاًجبه  [كىميحىرَّ
: الش،ريكطي، كىًىيى ًستَّةه: .ُ  اٍْلىكَّؿي

ػػػػدىًث، كىالى بيػػػػدَّ ًفيػػػػًو ًمػػػػٍن  ىالى ىػػػػًة أيميػػػػورو:  .أ  ػػػػارىةي ًمػػػػنى اٍلحى ػػػػا: الاَّهى هى اٍْلىكَّؿي ًمنػٍ
، ][ميتىاىه  ُ] .ْ[كىطىهىارىةه، ]ّ[كىميتىاىهَّره ًبًو، ]ِره  [كىنىاًقضه

ُ. : ، فػىهيوى  أىمَّا اٍلميتىاىه ري
. .أ   اٍلميكىلَّفي
 اٍلخىاًلي عىٍن: .ب 

ُ. .  مىاًنعو ًحس يٍّ
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ِ. .  أىٍك شىٍرًعيٍّ
 كىأىمَّا اٍلميتىاىهَّري ًبًو: .ِ

 فىاٍلمىاءي الاَّهيوري. .أ 
 أىًك التػ،رىابي ًعٍندى: .ب 

ًمًو. .ُ  عىدى
اًلًو. أىٍك ضىرىرو ًفي .ِ  اٍسًتٍعمى

ّ. :  كىأىمَّا الاَّهىارىةي فىًهيى
 صيٍغرىل، كىًىيى اٍلويضيوءي يىٍحتىًوم عىلىى: .أ 

 :وى سينَّةو، كىىي  .ُ
 التٍَّسًميىةي. .أ 
لىوي  ىالى نا. .ب   كىغىٍسلي اٍلكىفٍَّيًن قػىبػٍ
 كىاٍلغىٍسلىةي الثَّانًيىةي كىالثَّالًثىةي. .ج 
 ٍحيىًة.كىتىٍخًليلي اٍْلىصىاًبًع كىالل   .د 
الىغىػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلمىٍضمىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىاٍلميبى  .ق 

 كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ.
. .ك   كىالس وىاؾي
 كىالتػَّيىاميني. .ز 
ِ. :  كىأىمَّا اٍلوىاًجبي

 فػىغىٍسلي اٍْلىٍعضىاًء الثَّالى ىًة. .أ 
 كىمىٍسحي الرٍَّأًس مىعى اٍْليذينػىٍيًن. .ب 
. .ج   كىالتػٍَّرتًيبي
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

ةي. .د   كىاٍلميوىاالى
 كىالنػ يَّةي. .ق 

هيمىا.ِي الاَّهىارىًة الص،ٍغرىل، ](فً ُ[اٍلخيفٍَّيًن )ُكىيىٍمسىحي عىلىى: ] ًبيرىًة ًمنػٍ  [كىعىلىى اٍلجى
(ِ:  (كىيىٍمسىحي عىلىى اٍلخيف 

لىةن. .ُ  اٍلميًقيمي: يػىٍومنا كىلىيػٍ
:  ىالى ىػػػػػػػػػػػػةى أىيَّػػػػػػػػػػػػاـو  .ِ ػػػػػػػػػػػػاًفري كىاٍلميسى

 كىلىيىالًيػىهينَّ.
 (  ىاًبتو بًنػىٍفًسًو.ْ( عىلىى سىاًترو )ًّمنى اٍلحىدىًث ًإلىى ًمٍثًلًو، )

.كىأىمَّ  .ب  رىل فػىتىٍحتىًوم عىلىى: سينَّةو، كىكىاًجبو  ا الاَّهىارىةي اٍلكيبػٍ
ُ.  :  اٍلوىاًجبي

 النػ يَّةي. .أ 
 كىتػىٍعًميمي سىاًئًر اٍلجىسىًد. .ب 
ِ. :  كىاٍلميٍستىحىب،

 غىٍسلي مىا ًبًو ًمٍن أىذنل. .أ 
 كىاٍلويضيوءي. .ب 
 كىاٍلغىٍسلي  ىالى نا. .ج 
. .د   كىالدٍَّلكي
 كىالتػَّيىاميني. .ق 
 كىالتٍَّسًميىةي. .ك 
 ًر.ًليلي الشَّعٍ كىتىخٍ  .ز 
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

كىغىٍسلي قىدىمىٍيًو ًفػي غىٍيػًر مىٍوًضػًعًو ًإذىا لىػٍم  .ح 
 انا.لَّ يىكيٍن ميبػى 

ْ. :  كىالنػَّوىاًقضي
 ًفي الاَّهىارىًة الص،ٍغرىل  ىمىانًيىةه: .أ 

 اٍلخىارًجي ًمنى السًَّبيلىٍيًن. .ُ
 كىاٍلفىاًحشي ًمٍن غىٍيرًًىمىا. .ِ
 كىزىكىاؿي اٍلعىٍقًل ًبغىٍيًر: .ّ

. .أ   نػىٍوـو
 يىًسيرو. .ب 
 جىاًلسنا أىٍك قىاًئمنا. .ج 
 كىمىس، اٍلفىٍرًج. .ْ
ةو. .ٓ ٍرأىًة ًبشىٍهوى  كىاٍلمى
ًبًل. .ٔ  كىأىٍكلي لىٍحًم اٍْلً
 كىالر دَّةي. .ٕ

رىل ًستَّةه: .ب   كىًفي الاَّهىارىًة اٍلكيبػٍ
نً  .ُ  الدَّاًفقي بًلىذَّةو. ي، اٍلمى
 كىاٍلًتقىاءي اٍلًختىانػىٍيًن. .ِ
ـي اٍلكىاًفًر. .ّ ًإٍسالى  كى
ْ. .  كىاٍلحىٍيضي
.كىالنػ   .ٓ  فىاسي
ٔ. .  كىاٍلمىٍوتي
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

ًىػػػيى ميٍشػػػتىًملىةه عىلىػػػى أىٍربػىعىػػػًة أىٍشػػػيىاءى:  .ب  ػػػًة، كى ػػػارىةي ًمػػػنى النَّجىاسى الثَّػػػاًني: الاَّهى
، ]ِ[نىجىاسىةو، ]ُ]  عىٍنوي. [كىميزىاؿو ًْبًو، ] [كىميزىاؿو ّ[كىميزًيلو

 النَّجىاسىةي: .ُ
. .أ   بػىٍوؿه كىغىاًئطه ًمٍن غىٍيًر مىٍأكيوؿو
. .ب   كىخىٍمره
يػىوى  .ج  .كىكيل، حى  افو ميحىرَّـو فػىٍوؽى اٍلًهر 
بىاًغ. .د   كىًجٍلدي كيل  مىٍيتىةو، كىالى يىٍاهيري بًالد 
: .ق  رى  كىعىٍظمي كيل  مىٍيتىةو غىيػٍ

ٍوتًًو. .ُ  حىيىواًف بىٍحرو الى يػىٍنجيسي ًبمى
 .كىآدىًميٍّ  .ِ

زىالىةى. .ِ  كىأىمَّا اٍلميزًيلي: فػىهيوى كيل، مىٍن ييٍحًسني اٍْلً
 فىػ: كىأىمَّا اٍلميزىاؿي ًبوً  .ّ

 اٍلمىاءي الاَّهيوري. .أ 
 كىمىعى التػ،رىاًب ًفي: .ب 

 اٍلكىٍلًب. .ُ
 كىاٍلًخٍنزًيًر. .ِ

 كىاٍْلىٍحجىاري ًفي ااًلٍسًتٍجمىاًر خىاصَّةن. .ج 
ػػػري  .ْ ػػػةي بًػػػًو، كىيػىتىاىهَّ ػػػل، مىػػػا عىًلقىػػػًت النَّجىاسى ػػػزىاؿي عىٍنػػػوي: فىكي كىأىمَّػػػا اٍلمي

 اٍلميصىل ي ًفي:
نًًو. .أ   بىدى
 كى ػىٍوًبًو. .ب 
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تًًو.كىبػيٍقعىًة صى  .ج   الى
: .ج  : اٍلوىٍقتي  الثَّاًلثي

 ًفي الظ،ٍهًر بًالزَّكىاًؿ. .ُ
 كىيىًليًو كىٍقتي اٍلعىٍصًر: .ِ

 ًمٍن مىًصيًر ًظل  الشٍَّيًء ًمثٍػلىوي ميٍختىارنا. .أ 
  يمَّ ضىريكرىةن. .ب 
 كىيىًليًو كىٍقتي اٍلمىٍغًرًب ًمٍن مىًغيًب الشٍَّمًس. .ّ
 كىيىًليًو كىٍقتي اٍلًعشىاًء: .ْ

ًر ًإلىى  ػيليًث الَّلٍيًل ميٍختىارنا.ًمٍن مىًغيًب الشَّ  .أ   فىًق اٍْلىٍحمى
  يمَّ ضىريكرىةن. .ب 
كىيىًليػػػػًو كىٍقػػػػتي اٍلفىٍجػػػػًر: ًمػػػػٍن طيليػػػػوًع اٍلفىٍجػػػػًر الثَّػػػػاًني ًإلىػػػػى طيليػػػػوًع  .ٓ

 الشٍَّمًس.
:  كىتيٍدرىؾي

ةي: بًتىٍكًبيرىةو. .أ   الصَّالى
  عىةي: ًبرىٍكعىةو.كىاٍلجيمى  .ب 

ري اٍلعىٍورىًة ًبمى  .د   اٍلبىشىرىةى: ًصفي ا الى يى الرَّاًبعي: سىتػٍ
 مىا بػىٍينى سيرًَّة رىجيلو كىريٍكبىًتًو. .ُ
 كىأىمىةو مىا يىٍظهىري غىالًبنا. .ِ
رى  .ّ  :كىحيرَّةو كيل،هىا غىيػٍ

 كىٍجوو. .أ 
. .ب   كىكىفٍّ
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

. .ج  ـو  كىقىدى
لىًة ًفي غىٍيًر: .ق  : اٍسًتٍقبىاؿي اٍلًقبػٍ  اٍلخىاًمسي

ُ. .  ًشدًَّة خىٍوؼو
ِ. :  كى

 نىاًفلىةو. .أ 
 عىلىى رىاًحلىةو. .ب 
 سَّفىًر.ًفي ال .ج 

: النػ يَّةي ميقىارًنىةه لًلتػٍَّعًبيًر. .ك   السَّاًدسي
ِ. :  الثَّاًني: اٍْلىرٍكىافي ا ٍػنىا عىشىرى

ـي. .أ   اٍلًقيىا
. .ب  ٍحرىاـً  كىتىٍكًبيرىةي اٍْلً
 كىاٍلفىاًتحىةي. .ج 
 كىالر،كيوعي. .د 
. .ق   كىالرٍَّفعي ًمٍنوي، كىااًلٍعًتدىاؿي
 كىالس،جيودي. .ك 
 كىاٍلجيليوسي ًمٍنوي. .ز 
ٍأنًينى  .ح  .كىالا،مى  ةي ًفي كيل  ذىًلكى
. .ط   كىالتَّشىه،دي اٍْلىًخيري
 كىاٍلجيليوسي لىوي. .م 
 كىالتٍَّسًليمىةي اٍْليكلىى. .ؾ 
. .ؿ   كىالتػٍَّرتًيبي
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الثَّاًلثي اٍلوىاًجبىاتي ًتٍسعىةه: .ّ
 التٍَّسًبيحي ًفي الر،كيوًع. .أ 
 .كىالس،جيودً  .ب 
 كىقػىٍوؿي )سىًمعى اللَّوي ًلمىٍن حىًمدىهي(. .ج 
)رىبػَّنىا كىلىكى اٍلحى  .د   ٍمدي(.كى
. .ق  ٍحرىاـً رى تىٍكًبيرىًة اٍْلً  كىالتٍَّكًبيري غىيػٍ
. .ك   كىالتَّشىه،دي اٍْلىكَّؿي
 كىاٍلجيليوسي لىوي. .ز 
ةي عىلىى النًَّبي  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. .ح   كىالصَّالى
 كىالتٍَّسًليمىةي الثَّانًيىةي. .ط 

ْ. :  الرَّاًبعي اٍلميٍستىحىب،
ػ: .أ   ًمٍنوي قػىٍوؿه كى

 ًح.ااًلٍسًتٍفتىا  .ُ
 كىالتػَّعىو،ًذ. .ِ
 كىاٍلبىٍسمىلىًة. .ّ
 اٍلمىرًَّة ًفي التٍَّسًبيًح. نً كىمىا زىادى عى  .ْ
. كىسيؤىاؿً  .ٓ ٍغًفرىًة، كىنىٍحًو ذىًلكى  اٍلمى

ػ: .ب   كىًمٍنوي: ًفٍعله كى
 الرٍَّفًع. .ُ
ِ. .  كىاٍلوىٍضًع كىنىٍحًو ذىًلكى

: اٍلميبىاحي: كيل، ًفٍعلو سيوًمحى ًفيًو ًفيهىا ًمٍثلي: .ٓ  اٍلخىاًمسي
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 :عىد   .أ 
 اٍْلًم. .ُ
 كىالتٍَّسًبيًح. .ِ

 كىقػىٍتًل: .ب 
يًَّة. .ُ  اٍلحى
 كىاٍلعىٍقرىًب. .ِ
ّ. .  كىاٍلقىٍملىًة كىنىٍحًو ذىًلكى

: اٍلمىٍكريكهي: كيل، ًفٍعلو ميخىاًلفو لىهىا عىبىثنا أىٍك نىٍحوي  .ٔ ػ:السَّاًدسي  هي ًممَّا الى يػيٍبًالي كى
 فػىٍرقػىعىًة اٍْلىصىاًبًع. .أ 
. .ب   كىتىٍشًبيًكهىا كىنىٍحًو ذىًلكى

ًثيًر ًمٍن غىٍيًر ًجٍنًسهىا.ا .ٕ ـي كىىيوى ميٍبًاله كىاٍلعىمىًل اٍلكى  لسَّاًبعي: اٍلميحىرَّ
ٖ. [ :  [كىسينَّةه.ّ[كىفػىٍرضي ًكفىايىةو، ]ِ[فػىٍرضي عىٍينو، ]ُكىالصَّلىوىاتي  ىالى ىةي أىٍقسىاـو

: الصَّلىوىاتي اٍلخىٍمسي عىلىى كيل : .أ   اٍْلىكَّؿي
ُ. .  ميٍسًلمو
ِ. .  ميكىلَّفو
ّ. : رى  غىيػٍ

.حى  .أ   اًئضو
 كىنػيفىسىاءى. .ب 
 كىزىاًئلو عىٍقليوي بًأىٍمرو يػيٍعذىري ًفيًو. .ج 

 الثَّاًني: فػىٍرضي اٍلًكفىايىًة: .ب 
ٍينً  .ُ ةي اٍلًعيدى  صىالى
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 كىييٍخاىبي بػىٍعدىىىا. .أ 
تػيهىا: ًعٍندى اٍرتًفىاًع الشٍَّمًس. .ب   كىكىقػٍ
 كىييصىل ي بًتىٍكًبيرو. .ج 
بػ   .د   ري ًفي:كىييكى

ٍيًن ميٍالىقنا. .ُ لىتىًي اٍلًعيدى  لىيػٍ
كىًفي اٍْلىٍضحىى عىًقبى اٍلفىرىاًئًض ًفي جىمىاعىػةو ًمػٍن  .ِ

 فىٍجًر عىرىفىةى ًإلىى آًخًر أىيَّاـً التٍَّشرًيًق.
بػ ري ًفيهىا أىٍربػىعنا ًمٍن غىٍيًر ريكيوعو كىالى سيجيودو: .ِ ةي اٍلًجنىازىًة ييكى  كىصىالى

 يػىٍقرىأي ًفي اٍْليكلىى اٍلفىاًتحىةى. .أ 
 صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفي الثَّانًيىًة. كىييصىل ي عىلىى النًَّبي   .ب 
 كىيىٍدعيو لًٍلمىي ًت ًفي الثَّالًثىًة. .ج 

ةي عىلىٍيوً  .ُ  كىتىكيوفي الصَّالى
 بػىٍعدى أىٍف يػيغىسَّلى كىيػينىظَّفى كىييكىفَّنى. .ِ
 كىييكىفَّني،: .ّ

 الرَّجيلي ًفي  ػىٍوبػىٍيًن. .أ 
ٍرأىةي ًفي خىٍمسىةو. .ب   كىاٍلمى
 يعنا.كىييٍحمىلي تػىٍربً  .ْ
ًة ًفي قػىٍبرو عىًميقو يىٍمنىعي ظيهيورى  .ٓ كىييٍدفىني بػىٍعدى الصَّالى

 الرَّاًئحىًة.
 [كىميقىيَّده.ِ[ميٍالىقه ]ُكىالس،نَّةي أىنٍػوىاعه: ] .ج 
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ًميػعً اٍْلىٍكقىػاًت ًإالَّ  .ُ ، فػىييسىػن، ًفػي جى اٍلميٍالىقي مىػا الى يىٍخػتى ، ًبوىٍقػتو
:  ًفي خىٍمسىًة أىٍكقىاتو

.بػىٍعدى اٍلفىجٍ  .أ   ًر حىتَّى تىٍاليعى الشٍَّمسي
 كىًعٍندى طيليوًعهىا حىتَّى تػىٍرتىًفعى. .ب 
 كىقػىٍبلى الزَّكىاًؿ. .ج 
 كىبػىٍعدى اٍلعىٍصًر. .د 
 كىًعٍندى اٍلغيريكًب. .ق 
ِ. :  الثَّاًني: اٍلميقىيَّدي: كىىيوى مىا لىوي كىٍقته يػيٍفعىلي ًفيًو، كىىيوى

، كىىيوى الس،  .أ  تيوي تىاًبعه ًلوىٍقًت فػىٍرضو .ًإمَّا كىقػٍ  نىني الرَّكىاًتبي
: .ب  ، كىىيوى  كىمىا لىٍيسى بًتىاًبعو

ةي الض،ػػػػػحىى ًمػػػػػنً  .ُ ػػػػػٍمًس ًإلىػػػػػى  صىػػػػػالى ػػػػػاًع الشَّ اٍرتًفى
 الزَّكىاًؿ.

ًة اٍلًعشىاًء ًإلىى طيليوًع اٍلفىٍجًر. .ِ  كىاٍلوًتٍػري ًمٍن صىالى
 كىالتػَّرىاًكيحي: .ّ

 ًفي رىمىضىافى. .أ 
 جىمىاعىةن  .ب 
 فىٍجًر.ًمٍن ديخيوًؿ كىٍقًت اٍلًعشىاًء ًإلىى الٍ  .ج 
ةي اٍلكيسيوًؼ ًعٍندى كيسيوًؼ: .ْ  كىصىالى

 الشٍَّمًس. .أ 
 أىًك اٍلقىمىًر. .ب 
 كىصىالةي ااًلٍسًتٍسقىاًء: .ٓ
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 ًعٍندى اٍلقىٍحًط كىاٍلجىٍدًب خىاصَّةن. .أ 
 رىٍكعىتػىٍيًن. .ب 
 ًفي جىمىاعىةو. .ج 
 كىيىٍخايبي بػىٍعدىىىا. .د 
 كىسيجيودي اٍلقيٍرآًف: .ٔ

ةو. .أ   ًعٍندى ًقرىاءىًة سىٍجدى
بػ ري كىيىٍسجيدي  .ب  ةو. ييكى  كىلىٍو ًفي صىالى
 كىيىٍجًلسي كىييسىل مي. .ج 
 كىالى يػىتىشىهَّدي. .د 

 كىتىًجبي اٍلجىمىاعىةي: .د 
 لًلصَّلىواًت اٍلخىٍمًس عىلىى الر جىاًؿ. .ُ
ـ، ًفيهىا: .ِ  يػىؤي

رىأي. .أ   اٍْلىقػٍ
  يمَّ اٍْلىٍعلىمي. .ب 
  يمَّ اٍْلىسىن،. .ج 
. .د    يمَّ اٍْلىٍشرىؼي
ـي ًىٍجرىةن. .ق    يمَّ اٍْلىٍقدى
ّ.   

ـى الٍ  .أ  ا ٍرأىةي.قيدَّ ، كىمىعىهينَّ اٍلمى ٍأميوـً ًإٍف كىافى رىجيالن  مى
 كىيىًصح، عىٍن يىًميًنًو كىيىسىارًًه. .ب 
 كىالى يىًقفي اٍلوىاًحدي عىٍن يىسىارًًه. .ج 
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ٍلفىوي. .د  ةي تىًقفي خى ٍرأىةي اٍلوىاًحدى  كىاٍلمى
 ضيوًر.كىيػيٍعذىري ًفي اٍلجىمىاعىًة ًبكيل  عيٍذرو تػىٍعظيمي مىعىوي اٍلمىشىقَّةي بًاٍلحي  .ْ

  .ق 
 كىجىمىاعىةي اٍلجيميعىًة أىٍربػىعيوفى، كىًفي اٍلًعيًد ًركىايػىتىاًف. .ُ
 كىالى تىًجبي اٍلجيميعىةي عىلىى: .ِ

 اٍمرىأىةو. .أ 
 كىالى عىٍبدو. .ب 
 كىالى ميسىاًفرو. .ج 
 كىمىٍن حىضىرىىىا كىجىبىٍت عىلىٍيًو كىانٍػعىقىدىٍت ًبًو.

 كىًمٍن شىٍرًطهىا: .ّ
 اٍلعىدىدي. .أ 
 كىااًلٍسًتياىافي. .ب 
ًإذٍ  .ج  .كى مىاـً  في اٍْلً
 كىاٍلخيٍابىتىاًف. .د 

 *** الشرح ***
 ويس ل با جلقاع ىنا اجلقاع الدوجم  الذي ى  النكاح. (:كىاٍجًتمىاعه قولو: )
 وى  الن ؽ ورم ه. (:كىًفرىاؽه قولو: )
  السلا. (:كىًجنىايىاته قولو: )
 ة.مثا ادلود الل سييِ ذ رىا؛   ل الدنا  وحل السرت (:كىمىعىاصو قولو: )
 الذي يك ف بالس ا ؛ لف اسل راج ادس ؽ يك ف بالس ا .(: كىاٍسًتٍخرىاجي ذىًلكى قولو: )
 يُعم ُيو احكاـ الط قة. (:كىأىٍكله قولو: )
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 ويعم ُيو احكاـ العربة. (:كىشيٍربه قولو: )
  وُ لعػت الػذي ىػ  علػب الفػرا ع  ُ لػب الفػرا ع و ف صػنف ُيػو اسػلس ً   (:كىقىٍسمي مىوىارًيػثى قولو: )

 ُيو  ل  مسلسلة    انو ا الصا باب مذ اب اب الفسو و لاب مذ  لعو الفسو.
 ٕالشريط: 
: ًفػػي اٍلًعبىػػادىاتً قولػػو: ) الد ػػاة  وال ػػياـ  السسػػب الوؿ ا ال عػػادات وىػػ  لسػػة: ال ػػ ة  و  (:اٍْلىكَّؿي
 .وادج  وال اد

 .وى  الر ذ الوؿ مذ ار اف اإلس ـ ؟اهلل ايذ ع ادة اف    لو    ؟تل يس ؿ تا ا: ايذ الل حيل
ىذا الر ذ الوؿ وى  الش ادتاف لشميلو ومكانلو وعظقلو وحاجة الناس  ليو وحاجة الناس  الجواب:

لفاصيا وتفاريع ج لو ال لقا  علًقا مسلسً  وى  علب الل حيل وعلب ال سيلة ومساه ب  ػ ب: بالفسػو  ق اُراده ب
: الفسػػو ال ػػػ ؛ وذلػػػ  لنػػو ىػػػ  العظػػػب -رمحػػػو اهلل–ـ العظػػػب ابػػػ  حنيفػػة الن قػػػاف ال ػػ    قػػػا مسػػػاه اإلمػػا

والىب مذ ُسو الفروع  و  ي ين حينقا نس ؿ ىذا اىب اف ىذا ليق مب ب او انو مذ الن اُػا     ُػ  عػ  اف 
ُػرض ك ػل وىػ  ىذا عظيب وذاؾ اعظب  وىذا ضملاج  ليو الناس وت لقو ُرض  وذاؾ ضملاج  ليػو النػاس وت لقػو 

 .اوؿ واج  على ال عيل
 اْلَ ِعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  َعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َواِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  َاَوؿُ 
 اَْعظَػػػػػػبُ  اْلََواِمػػػػػػرِ  ُ ػػػػػػا   ِمػػػػػػذْ  ُىػػػػػػ َ  ِ ذْ 

 

*** 
*** 

 بِاللَػْ ِحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرمْحَذِ  َمْ رَُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ 
 يَػْفَ ػػػػػػػػػػػػبُ  َمػػػػػػػػػػػػذْ  اَيَػػػػػػػػػػػػا نَػْ َعػػػػػػػػػػػػافِ  َوْىػػػػػػػػػػػػ َ 

 

 وى  لسة: ال  ة  والد اة  وال ياـ  وادج  وال اد.  ذف
يعػلووف ال عػادات بكلػاب  -رمح ب اهلل-ا مذ  ل  الفسو ُ جل اف الفس ا  الع ع تل درس عيئً ل ا 

 .؟الن ارة واملؤلف ىنا بلا بال  ة ُييذ الن ارة
الن ػػارة سػػيذ رىا باعلعارىػػا عػػرطًا مػػذ عػػروط ال ػػ ة ُ ػػ  داخلػػة ومنلرجػػة ا الكػػ ـ عػػذ  الػػ اب:

 ال  ة.
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رضػ  -اجلقسػة الػ اردة ا حػليث ابػذ عقػر ُليق مذ ار ػاف اإلسػ ـ  اما ال اد (:كىاٍلًجهىادي قولو: )
ا مع ال عادات؛ لف ال اد ععادة  وب ع الفس ا  يذ ره ا ابػ اب امل ػام ت ولكذ الفس ا  يذ روهن -اهلل عنو

 او ا اب اب النايات للشعو. 
وىب الكفار احملارب ف  ُيػذ ر لنو ت اما مع ن ع مذ ان اع الكفار  ا اب اب امل ام ت ال اد يُذ رو 

 ا تل  الب اب  وب   ب يذ ره ا ال عادات باعلعاره ععادة.
لػػ  جػػا  ُ  وعػػيف ال ػػاد عػػيف سػػا ر ال عػػادات  ُػػ ف ال عػػادة   تكػػ ف ععػػادة     ذا اُِ  ػػا بشػػروط ا
لكنػو علػى غػ   نساف وصلى صػ ة ط يلػة خشػع ُي ػا وح ػر ُي ػا تلعػو واطػاؿ ُي ػا السيػاـ والر ػ ع والسػ  د 

  با ب ع ال لقػا  عػّلىا مػذ الكعػا ر  وب  ػ ب اعػل مػذ ذلػ    ذا    ىذه م  ية ؟وض    ىا ىذه ععادة
صػػلى ب ػػ  وضػػ   مل قػػًلا  ُ ينقػػا نسػػ ؿ: ال ػػ ة ععػػادة  م ناىػػا ععػػادة لكػػذ   بػػل اف يػػؤتى  ػػا بشػػروط ا  

ععادة لكػذ   بػل اف يػؤتى  ػا علػى ال جػو ال ـ  ععادة  لكذ ال ـ  الشرع    ذل  ال اد  نس ؿ: ال ادة 
الشػػرع  بشػػروطو واحكامػػو الشػػرعية  ُلػػيق  ػػا مػػذ ادعػػى انػػو م ػػا صػػلى صػػ ة صػػ ي ة  ولػػيق  ػػا مػػذ 
ادعى انو ا ج اد ج اده عرع  وص ي   وسييِ الك ـ عذ ال  ة   الد اة   ال ـ    ادػج   ال ػاد  

   ننلسا  ق امل ام ت.
،  اٍْلىكَّؿي قولو:  عىًة أىٍشيىاءى: شىٍرطه، كىريٍكنه، كىكىاًجبه ةي، كىتىٍشتىًملي أيميوريىىا عىلىى سىبػٍ هىا: الصَّالى ًمنػٍ

ـه كىمىٍكريكهه،  كىسينَّةه، كىميبىاحه، ىذه الحكاـ   بل اف ت ُر ا؛ لن  ت ل  ا  ا يـ  : كىميحىرَّ
ما ى  الر اف  نريل اف وليلة لق صل ات  غ  الن اُا  وتعا اف ن رؼ ما ى  الشروط و 

وما الفرؽ بم الشرط  ؟وما حسيسة ال اج  ؟وما حسيسة الر ذ ؟ما حسيسة الشرط ن رؼ اوً  
ىناؾ ُرؽ  وتعا الفرؽ نريل اف  ؟ىا ىناؾ ُرؽ بين قا اـ تن يع ا ال عارة ؟والر ذ وال اج 

  ف ا اعيا صمق  ا ع   وتف،ؽ وختلل ؟ن رؼ الشرط والر ذ وال اج  جتلقع ا اي ع  
اإلتياف  ا  الشرط   بل  ذىذه الث ثة   بل م ؟ما وجو الشعو بم الشرط والر ذ وال اج 

  ىذا اف تيِ بو  صم  علي  اف تيِ بشروط ال  ة وار اهنا وواجعا ا  وتي   ذا تر ل ا
ذ الشرط ملسلـ على املشروط وى  خارج ع ؟جامع صمق  ا  اما الفرؽ بم الشرط والر ذ
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حسيسلو وىيئلو  ي ين س، ال  رة مثً  عرط مذ عروط ال  ة  ىا ى  جد  مذ اجدا  
ساتروف ل  راتنا وليق ُينا اآلف احل ي ل    ذف ى  ع    -وهلل ادقل–   ُ ننا  ؟ال  ة

ُ  يلـد مذ ذل  اف ي ل    ساترًا ل  رتو اخارج عذ حسيسة ال  ة  ُ ذا رايت ع  ً 
د  وب ع مذ اب اض ال  ة واجدا  ا  مثا: الر  ع  ىذا ر ذ  انت خب ؼ الر ذ ُ نو ج

ترى الش ص را ع ت رؼ انو ي ل     الشرط   بل اف يك ف اإلنساف حمسًسا لو مذ اوؿ 
دظة ا ال عادة  ق كخر دظة ا ال عادة  ي ين ل  اف اإلنساف مل ضئ مذ اوؿ ص تو 

؛ لف الن ارة مذ ادلث  ة الثالثة تعنا ص توض وه ا الر وال  ة اربع ر  ات ُانلسع و 
عرط   بل اف ضماُظ عليو واف ضمسسو ا نيع اجدا  ال  ة  خب ؼ الر ذ ُ ف الر ذ؛  

  ىذا  الر  ع مثً  يؤتى بو ا جد  مذ ال  ة   يُنلسا عنو  ُي،ؾ  ق الر ذ الذي ب له
 ايً ا مذ الفروؽ بم الشرط والر ذ.

 .؟ الر ذ وال اج ما الفرؽ بم س:
 الػر ذ ك ػل ذولكػ  الر ذ وال اج    شمػا ا ال ػ ة  ي ػين   شمػا مػذ اب ػاض ال ػ ة واجدا  ػا جػ:

مػػذ ال اجػػ   ووجػػو اللي ػػل ىنػػا اف ال اجػػ   ذا تر ػػو سػػ ً ا   تػػذ ره ُ نػػو صمػػ  ذلػػ  بسػػ  د السػػ    خبػػ ؼ 
  صمد و عنو س  د السػ   بػا   بػل اف يػيِ بػالر ذ  الر ذ ُ نو  ذا تر و عقًلا بنلت ص تو  و ذا تر و نسيانًا

 على اللف يا الذي سييِ ا س  د الس  .
 ٖالشريط: 
ػػػدىثً قولػػو: ) ػػػارىةي ًمػػػنى اٍلحى ػػا: الاَّهى هى ًىػػػيى ًسػػػتَّةه: اٍْلىكَّؿي ًمنػٍ ػػػريكطي، كى : الش، عػػػروع ا بيػػػاف  ىػػذا  (:اٍْلىكَّؿي
ا مػا ي ػاد نعنػلنا: ملن ػر  وملن ػر بػو  وط ػارة  وعنػل الن ػارة مػذ ادػلثو   وبلا بالشػروط لاب الن ارة  

 .الن ارة وى  الناتع
ػارىةه، قولو: ) ، كىميتىاىهَّػره بًػًو، كىطىهى ػره ، كىالى بيػدَّ ًفيػًو ًمػٍن  ىالى ىػًة أيميػورو: ميتىاىه  :كىنىػاًقضه ، فػىهيػوى ػري  أىمَّػا اٍلميتىاىه 

ػٍرًعيٍّ أىٍك ٍلميكىلَّفي اٍلخىاًلي عىػٍن مىػاًنعو ًحس ػيٍّ ا الن ػارة مػذ ادػلث   بػل ُي ػا مػذ نيػة خبػ ؼ الن ػارة مػذ  (:شى
  بػػل اف يكػػ ف املعاعػػر حػػذه ال عػػادة  ُق نػػاه انػػونيػػة ال ُي ػػا النيػػة  و ذا اعػػ،طنا ا الن ػػارة الن اسػػة ُػػ  يلػػـد
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ة  و  بػػل اف ف انجمنػػ ف   ت ػػ  منػػو النيػػلمسػػلًقا؛ لف الكػػاُر   ت ػػ  منػػو النيػػة  و  بػػل اف يكػػ ف عػػاتً ؛ 
ععارة املؤلف: املكلف. ُي ا جتّ ز؛ لف املكلف يشلقا على وصفم: و   يك ف دميدًا و  نش،ط اف يك ف بالً ا

ال اتا ىذا عرط و  بل ُ ف انجمن ف   ت   منو الن ارة  واما العالغ ُ ا ت   الن ارة مػذ و العالغ  وال اتا  
يػؤمر بشػرط ا  ُل ػ  الن ػارة مػذ  ذا بلغ سعً ا  و ذا اُمر بال  ة  ن ب؛ لف ال يب يؤمر بال  ة ؟غ  العالغ

 . لكذ ال سا عرط  ال يب املقيد   ذف العل غ ليق عرطًا ل  ة الن ارة
ػػٍرًعيٍّ قولػػو: ) ػػيٍّ أىٍك شى ػػاًلي عىػػٍن مىػػاًنعو ًحس  لَّػػفي اٍلخى ال ضػػ    ؟مػػا م ػػو خلػػ ه عػػذ املػػانع ادسػػ  (:اٍلميكى

يػل و  ضم ػا غسػا اليػل     ذا خلػت اليػل عػذ حا ػا ظمنػع وصػ ؿ املػا   ق العشػرة  ُػ  مثً  اُمر ُيو ب سا ال
لػػيق عليػػو مػػانع ظمنػػع وصػػ ؿ املػػا   ق احملػػا ال اجػػ   بػػل اف يكػػ ف امللن ػػر الػػذي يريػػل ال ضػػ   او يريػػل ال سػػا

  ت ػع علػى يػلىا   ُل ػل ب ػع النسػارجاً   ان ا او نسػا  وتل يسع ا ىذا اجلني ب ع الناس احيانًاغسلو  
واظفارىػا اعػيا  و ػذا  نػع وصػ ؿ املػا   ق العشػرة  نسػ ؿ:   ي ػ  وضػ وىا    ب ػل  زالػة ذلػ    ػذل  رجػا 

او ط   ويسق نو )الع يػو،  ظمنػع وصػ ؿ املػا   ق العشػرة  ُػ  بػل مػذ  زاللػو تعػا ال ضػ     مثً  على يله دىاف
املس  علي ا  مانع م ج د لكنو   ي ر ُُيقس  عليو  مثا ما وىناؾ اعيا  سييِ ذ رىا اسلثنا  اجاز الشرع 

 ييِ ا اجلف وا ال رب وا الع ة وسييِ ذ رىا.
ُػ ف الكفػر   ي ػ   -عيػاًذا بػاهلل–واملانع الشرع  مثػا: ادػيع والنفػاس  بالنسػعة للقػراة  او الكفػر 

 م و الن ارة.
ػػاءي قولػػو: ) ػػري بًػػًو فىاٍلمى اًلوً  كىأىمَّػػا اٍلميتىاىهَّ ًمػػًو أىٍك ضىػػرىرو ًفػػي اٍسػػًتٍعمى وامػػا  (:الاَّهيػػوري، أىًك التػ،ػػرىابي ًعٍنػػدى عىدى

لث  مػا اف تكػ ف ن ارة ادػُامللن ر بو ُذ ر عيئم: املا  الن  ر  وال،اب عنل علمو او ضرر ا اسل قالو  
ط ػػارة املػػا   و  ُي ػػار  ق  الُ سػػا وال ضػػ    او بػػال،اب  وىػػذه ط ػػارة اللػػيقب  والصػػا ىػػ  باملػػا   وىػػذا ُيػػو

   مػا اف الليقب    ما ذ ره املؤلف عنل حاللم:  ما عنل علـ املا   او عنل ع ػد اإلنسػاف عػذ اسػل قاؿ املػا 
 ا ص را  او  ذا ما وجلوا ما   او اف املا  م ج د ولكنو عاجد عذ اسل قالو. املا  غ  م ج د
 .؟عذ اسل قاؿ املا  ا يف يك ف عاجدً  س:
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علػػى جنابػػة ب ػع العلػػلاف تكػػ ف درجػػة ادػػرارة ُي ػا بػػاردة جػػًلا  ػػت ال ػػفر  ُػ ذا اسػػليسظ وىػػ   ػ:جػػ
  او انسن ت الك ربػا  ا السريػة  ل ػا  و ذا اغلسػا  ػذا املػا  ا درجػة الس اف عن فواراد اف ي لسا و ذا ب

  .ُنس ؿ: صم ز لو اف يليقب  ،  ت ال فر ظمرض او ظم ت  ُاملس  د اف ىذا يؤدي  ق ضرر عليوٖٓ)حرارة 
املؤلػػف تػػاؿ: امللن ػػر بػػو امػػراف: املػػا  الن ػػ ر. وُعلػػب مػػذ ذلػػ  اف غػػ  املػػا  الن ػػ ر   ي ػػ   وىػػا 

 ال اب: ن ب  املا  ث ثة ان اع: ؟ىناؾ ما  غ  ط  ر
النػػػػ ع الوؿ: مػػػػا  ط ػػػػ ر  وىػػػػذا ىػػػػ  الصػػػػا ا املػػػػا  اف املػػػػا  ُخلػػػػق ط ػػػػ رًا ين ػػػػر مػػػػذ الحػػػػلاث 

 ات.والن اس
 ؟ ق طاىر  مباذا ينلسا  ق   نو طاىرًاما  انلسا عذ اصلو وى    نو ط  رًا  ما  طاىر  الن ع الثاين:

ع ادلث  او خالنو ع   طاىر ُ   ط قو او ل نو او رضمو  مػثً  مػا  وضػ ت ُيػو الشػاي   ذا اسل قا ا ُر
نػػو او ط قػػو او رضمػػو بشػػ   طػػاىر ُ ػػار ل نػػو امحػػر او اخ ػػر علػػى حسػػ  نػػ ع الشػػاي  ُنسػػ ؿ:  ذا ت ػػ  ل  

  واللػػيقب  ػػذا   ي ػػ  ال ضػػ   بػػو   سمػػا يكػػ ف الن ػػارة باملػػا  الن ػػ ر  ُانلسػػا مػػذ   نػػو ط ػػ رًا  ق   نػػو طػػاىرًا
 بال،اب سييِ.

 انل ينا مذ امللن ر وامللن ر بو  يعسى عنلنا الن ارة والناتع.
 ٗالشريط: 

 رى ىػ  ال ضػ    والن ػارة الكػ ى ىػ  الُ سػا  وذ رىػا : الن ارة ال اما الن ارة ُذ ر اهنا تسقاف
يَػػػا اَيػاَ ػػػا الَػػػِذيَذ كَمنُػػػ ا ِ َذا ُتْقػػػُلْب ِ َق الَ ػػػَ ِة َُاْغِسػػػُل ا ُوُجػػػ َىُكْب َواَيْػػػِلَيُكْب ِ َق {اهلل عػػػد وجػػػا ا  لابػػػو ُسػػػاؿ: 

    تػػػاؿ اهلل عػػػد   ىػػػذه الن ػػػارة ال ػػػ رى[ٙماملا ػػػلة:  }اْلَقرَاُِػػػِق َواْمَسػػػُ  ا ِبُرُ وِسػػػُكْب َواَْرُجَلُكػػػْب ِ َق اْلَكْ عَػػػػْمِ 
   ىذه الن ارة الك ى.[ٙ}َوِ ْف ُ ْنُلْب ُجنًُعا َُاَطَ ُرواع ماملا لة: وجا: 

: صيػٍغرىل، كىًىػيى اٍلويضيػوءي يىٍحتىػًوم عىلىػى سيػنَّةو قولو: ) وامػا الن ػارة ُ ػ  صػ رى  (:كىأىمَّا الاَّهىارىةي فىًهػيى
  وعنػػػل -رمحػػػو اهلل–ىػػػذا تسسػػػيب املؤلػػف  رى تػػاؿ: وىػػػ  ال ضػػػ   وضملػػ ي علػػػى سػػػنة وواجػػ .و ػػ ى  ُال ػػػ 

رض وواج    واملؤلف مشػى علػى اف اللسػقية ليسػت املليخريذ مذ ادنابلة اسلسر المر على اف ىناؾ سنة ُو
فػػروض الػػل ىػػ  ال واجعػػة  ُلقػػا مشػػى علػػى اف اللسػػقية ليسػػت ب اجعػػة صػػارت ال اجعػػات  ل ػػا ا رتعػػة واحػػلة
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الػػل ذ رىػػا اهلل عػػد وجػػا ا  لابػػو  وبنػػا  علػػى ىػػذا مػػا احلػػاج اف يسسػػب ال اجعػػات  ق ُػػرض وواجػػ   لكػػذ 
وىػػػ  الروايػػػة ال ػػػ ي ة عنػػػل امللػػػيخريذ ا املػػػذى  اف اللسػػػقية واجعػػػة  ولكػػػذ وج  ػػػا دوف  ىنػػػاؾ تػػػ ؿ كخػػػر

 ق ُػػرض و ق وواجػػ    وجػػ ب الفػػروض الخػػرى؛   سػػا ال جػػو  ُ ينئػػذ احلػػاج ا  ق اف يسسػػق ا ال اجػػ 
الفرض   يسسط ابًلا   عقل و  س    واما ال اج  ُ ف تر و عقػًلا   ي ػ  و ف تر ػو ناسػًيا صػ  وضػ وه  

ومل اتػا: بسػب اهلل  ا اوؿ ال ضػ     ىذا عنلىب  وحذا ل  جا ؾ  نساف تاؿ ل : انا ت ضػيت ل ػ ة ال  ػر
الػػػ اب: ن ػػػب؛ لف اللسػػػقية علػػػى السػػػ ؿ  ؟ وصػػػليت ناسػػػًيا. ىػػػا تسػػػ ؿ: صػػػ ت  صػػػ ي ة ووضػػػ وؾ صػػػ ي

ب ج  ا ُ هنا ليسػت ُرًضػا  و ذا تلنػا: ليسػت ُرًضػا  م ناىػا اهنػا تسػسط ا حالػة النسػياف. وامػا بسيػة الفػروض 
ُ   ُروض   تسسط ابًلا  وحذا تاؿ املؤلف: واما الن ارة .. ُ ػ  صػ رى؛ وىػ  ال ضػ   ضملػ ي علػى سػنة. 

 وذ ر سعع سنذ.
على اف اللسقية سنة وىػ  روايػة ت يػة ا املػذى   وىػ  املؤلف مشى  (:ةو، كىىيوى التٍَّسًميىةي سينَّ قولو: )
رواية ت ية  ويرج  ا  وى اللسقية واجعة  يلاف ت يلاف لكذ ال  ي  عنل املليخريذ اف اوالرو    حلى الروايلم
 ماـ اىػا  -رمحو اهلل–إلماـ امحل كر اجل ؿ ىذا ى  الذي نع مذى  ا  واب  ب-رمحو اهلل–اب  بكر اجل ؿ 
  تلسػػاه عنػػو ط بػػو و ػػاف اإلمػػاـ امحػػل رجػػا عظػػيب ا ال لػػب وا الػػ رع وا ال عػػادة  رجػػا مػػذ السػػنة والقاعػػة

اما علقو ُسل  اف ضمفظ الف الػف حػليث  وعنػلما نسػ ؿ ضمفػظ  ؛ن ادر اللنيا ا علقو وا ورعو وا ععادتو
اف رسػػػ ؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو  -رضػػػ  اهلل عنػػػو–ف: عػػػذ ار ىريػػػرة الػػػف الػػػف حػػػليث يلعػػػادر  ق ذىنػػػ  ملػػػ  

  ُ ػذا لػيق املس ػ د  و سمػا  ػاف ضمفػظ الػف )  يسعا اهلل صػ ة احػل ب  ذا احػلث حػىت يل ضػي،وسلب تاؿ: 
اخ نػا ُػ ف   تػاؿ   حػلثنا ُػ ف تػاؿ حػلثنا ُػ ف باإلسناد  ق النيب صلى اهلل عليو وسػلب الف حليث ي ين

  ُقا عنلىب ار ىريرة ومنت ادػليث  باإلسػناد الػف الػف ي ػين مليػ ف  ذا  صلى اهلل عليو وسلب تاؿ اف النيب
حػػليث بيسػػانيلىا  و  يسل ػػر حفػػظ ال قػػة ىػػؤ   علػػى حفػػظ الحاديػػث املُر عػػة  ق النػػيب صػػلى اهلل عليػػو 

عػذ ُػ ف اف عقػر تػاؿ   وسلب ُسط با  ػان ا ضمفظػ ف حػىت كثػار ال ػ ابة  يس لػ ف ىػذه املسػيلة: حػلثنا ُػ ف
 ػػذا  واخ نػػا ُػػ ف عػػذ ُػػ ف اف ابػػا بكػػر ت ػػى ُي ػػا بكػػذا  وحػػلثنا ُػػ ف عػػذ ُػػ ف اف ابػػذ عقػػر اُػػىت ُي ػػا 

  وضمفظػ ف بكذا  ُ ذا ديذ يلناتلو الناس جيً  ب ػل جيػا ُي فظػ ف مػا حػّلث بػو النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب
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  وحػذا اإلمػاـ امحػل وغػ ه  ػان ا جعػاً  ا ادفػظ  ا ما ُ قػو ال ػ ابة مػذ ىػلي النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب
حفظ الشري ة ُو ق ا و دراؾ م اني ا  ُلقا جا  رجا وسيؿ اإلمػاـ امحػل تػاؿ: ايفػل الرجػا وىػ  ضمفػظ ما ػة 

وىػػذا ي ػػين عشػرة باملا ػػة مػػذ نسػػعة حمف ظػات اإلمػػاـ امحػػل  تػػاؿ:   يفػل النػػاس. واليػػـ  ال احػػل  ؟الػف حػػليث
 الن وية وطمنئ ُي ا وييخذ ُي ا تسلير جيل جًلا ويس ؿ: ىذه املسيلة تاؿ ُي ػا امحػل بػذ حنعػا  ضمفظ الرب م

 ػػذا وانػػا رايػػ  اف ال ػػ اب مػػع مالػػ  بػػذ انػػق  وامػػا امحػػل ُسػػل اخنػػي  وا املسػػيلة الثانيػػة يسػػ ؿ: ىػػذه املػػرة 
  ُػ  ضمفػظ ا ػة الػفاصاب امحل واخني مال . ُين   نفسػو حكًقػا علػى ال قػة وىػ    ضمفػظ   نسػ ؿ: م

 وى  ضمفظ ما ل تاؿ:  . تاؿ: ايفل ؟فظ ما ة الفالف حليث او اتا  واإلماـ امحل سئا ايفل الرجا وضم
تػػاؿ:  ؟تػػاؿ:  . تيػػا: ايفػػل وىػػ  ضمفػػظ ارب قا ػػة الػػف ؟تػػاؿ:  . ايفػػل وضمفػػظ ث لا ػػة الػػف ؟حػػليث الػػف
ػػة  ارجػػ . يلة بالل ػػة و ػػذا ُ جػػ   ُقسػػيلة الفلػػ ى ليسػػت مسػػي ػػين  ذا  ػػاف الف ػػب جيػػل ومػػلقكذ وعنػػله م ُر

املس ػ د اف اإلمػاـ امحػل مػذ و   س لة  مسيلة ال،جي  ا مسا ا الفسو يس ؿ: الراج   ذا. ليست مسيلة ىينػة
  .علقو ضمفظ الف الف حليث
 ؿ:  ثػ ة ومن ػا: انػو  ػاف ين ػى النػاس عػذ  لابػة ت لػو   ذا اُػىت ا املسػيلة يسػ  ومذ ورعو ذ روا اعيا 

  تكلع ا عين. لنو ي لب انو ُيسػيؿ بػم يػلي اهلل عػد وجػا عػذ  ػا مػا تالػو و ػا مػا اخػذ بػو النػاس مػذ ت لػو  
 ا  واليػػـ  الرجػػا ضمفػػظ لسػػم حػػليثً عنػػلىب ورع ؟ىػػا اجل ػػل  ىػػا اسػػلفرغ وسػػ و ؟اوً : ىػػا تالػػو عػػذ علػػب

ف خنػي  لكػذ ا ىػذه الفلػ ى عشػرو . وتل يكػ ف ويكل  ُل ى ويس ؿ: انشروىا للناس وليعلغ الشاىل ال ا  
يس ؿ:   تكلع ا عػين.   يػرى نفسػو مػذ الل اضػع   ب   ب  اف  اط ع ب وحفظ بالوليم مع علق ب وس ة 

مسؤوؿ بم  انو ُي لب  قل ا  اُواف الفل ى ىذه  ذا نُسلت  ق الناس   والمر اآلخر انو ي لب مسؤولية الفل ى
ع ا عين. لكذ اهلل عد وجا تػلر و لػ  اف يكلعػ ا عنػو ُُكلػ  مذىعػو  روى   ُيس ؿ:   تكليلي اهلل عد وجا

 ب ع املسا ا ابنو ععػل اهلل عػامل مػذ ال لقػا   وابنػو صػام عػامل مػذ ال لقػا   واإلمػاـ ابػ  داود صػاح  السػنذ
ػػة بسػػنذ ار داود ُسػػو دّوف ايً ػػا   الػػذي  ػػاف يػػلوف حػػليث رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب ا السػػنذ امل رُو

ػ ف تػلر ىػذا ال ػامل ا ُس ػو وعلقػو ُػلون ه   اإلماـ امحل ا  لابو مسا ا ار داود عذ اإلماـ امحل؛ لهنب ي ُر
ععػػػل اهلل  ومسػػػا ا صػػػام  ومسػػػا ا الك سػػػج     جػػػا  اإلمػػػاـ اجلػػػ ؿ ونػػػع ىػػػذه املسػػػا ا امللنػػػاثرة: مسػػػا ا
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الػػامع ل لػػـ  اإلمػػاـ امحػػل  ىػػذا اسػػلنراد ملػػا ومسػػا ا ار داود  ومسػػا ا ابػػذ ىػػانئ  وغ ىػػا ُ ق  ػػا ا  لابػػو 
  ويسػػ ؿ: ىػػذا الػػذي اسػػلسرت عليػػو [ُ]واجعػػة ليسػػت طملػػار اف اللسػػقية -رمحػػو اهلل–ذ رنػػا اف اإلمػػاـ اجلػػ ؿ 

 الروايات عذ اإلماـ امحل  والرواية الخرى وى  ايً ا ت ية اف اللسقية واجعة.
لىػػوي  ىالى نػػاقولػو: ) ُيسػل   لننسػػاف  ذا اراد اف يل ضػػي اف ي سػا  فيػػو ث ثًػػا ا  :(كىغىٍسػػلي اٍلكىفَّػػٍيًن قػىبػٍ

 ت  ف: ؟اوؿ ال ض    وىذا سنة  وىا صم  للسا ب مذ نـ  الليا
 الس ؿ الوؿ: وج ب ذل . وى  املذى  عنل املليخريذ.

 الس ؿ الثاين: مسل   منلًسا. وىذا ت ؿ الق  ر و يف املؤلف صار مع الق  ر.
 وى  الكفاف  ق الرسغ. ُ سا اليليذ ث ثًا

ال اجػػ  ا ال ضػ   غسػلة  غسػػا ال جػو مػرة  غسػػا اليػليذ مػػرة   (:كىاٍلغىٍسػلىةي الثَّانًيىػػةي كىالثَّالًثىػةي قولػو: )
 واما ال سلة الثانية والثالثة ُ ذا مسل  .

 ػػاؿ املػػػا  مػػػذ ُيسػػل   ختليل ػػػا  واملس ػػػ د بالل ليػػا ىػػػ   ي (:كىتىٍخًليػػػلي اٍْلىصىػػػاًبًع كىالل ٍحيىػػػةً قولػػو: )
خ حػػا  ختليػػػا الصػػػابع ي صػػػا املػػػا  مػػذ خ حػػػا  وختليػػػا الل يػػػة اف ي صػػػا املػػا  مػػػذ خػػػ ؿ الل يػػػة  وختليػػػا 
الل يػػة  ف  انػػت  ثيفػػة ُيسػػل   ختليل ػػا  و ف  انػػت الل يػػة خفيفػػة تُػػرى العشػػرة مػػذ ورا  ػػا ُي ػػ  وج بًػػا 

 . ي اؿ املا   ق العشرة
ػػػاؽً كىاٍلميبىالىغىػػػةي ًفػػػي الٍ قولػػػو: ) ُيسػػػل   اف ضمػػػرؾ املػػػا  ا ُقػػػو  ويسػػػل   اف  (:مىٍضمىضىػػػًة كىااًلٍسًتٍنشى

ي صػػػا املػػػا   ق اعلػػػى النػػػف  ىػػػذا ىػػػ  املعال ػػػة ا امل ق ػػػة وا سلنشػػػاؽ خبػػػ ؼ ال ػػػا ب ُػػػ ف ال ػػػا ب   
 ُيسل   لو املعال ة.
 ايً ا مذ سنذ ال ض  . (:كىالس وىاؾي قولو: )

 

 
يف باإلماـ اجل ؿ رج  اف اللسقية واجعة  وا كخر   مو ىنا تاؿ  يفبتاؿ الشيخ عامر   ت ا اوؿ   مو  املفرغ: [ُ]

ُل اجع لنو تاؿ ا كخر الك ـ ىنا: والرواية الخرى وى  ايً ا ت ية اف اجل ؿ اخلار اف اللسقية ليست ب اجعة  
  اللسقية واجعة.



 

  

24 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ا باليقو تعا اليسرى.بيف يعل (:كىالتػَّيىاميني قولو: )
 ىذا بالنسعة لسنذ ال ض  .

 ٘الشريط: 
انلسػا اآلف  ق ُػروض  (:كىمىٍسػحي الػرٍَّأًس مىػعى اٍْليذينػىػٍينً  كىأىمَّا اٍلوىاًجبي فػىغىٍسلي اٍْلىٍعضىاًء الثَّالى ىػةً قولو: )
لفروض  ل ػا علػى رتعػة   ُساؿ: غسا الع ا  الث ثة. ورمذ تلنا:  ف املؤلف مشى على اف اال ض   وواجعاتو

اليػػليذ  وال جػػو   ؟واحػػلة؛ لنػػو مل صم ػػا اللسػػقية و  غسػػا الكفػػم مػػذ ال اجعػػات  مػػا ىػػ  الع ػػا  الث ثػػة
والػػرجلم  ونرتع ػػا ب،تيػػ  ال ضػػ   ُنسػػ ؿ: ال جػػو  واليػػليذ  والػػرجلم  وىػػ  الػػل ذ رىػػا اهلل عػػد وجػػا ا كيػػة 

َذا ُتْقػػػػُلْب ِ َق الَ ػػػػَ ِة َُاْغِسػػػػُل ا ُوُجػػػػ َىُكْب َواَيْػػػػِلَيُكْب ِ َق اْلَقرَاُِػػػػِق َواْمَسػػػػُ  ا يَػػػػا اَيػاَ ػػػػا الَػػػػِذيَذ كَمنُػػػػ ا  ِ }ال ضػػػػ  : 
ُ سػا الع ػا  الث ثػة  ومسػ  الػراس مػع    واملؤلف ىنا تاؿ:[ٙماملا لة:  عِبُرُ وِسُكْب َواَْرُجَلُكْب ِ َق اْلَكْ عَػْمِ 

ملقس ح  واآلية ج لت امل سػ  ت ث ثػة من ػا مللاليػة   ُ ػلت الذنم: ج ا امل س  ت مع ب ع   اتى با
يَػا اَيػاَ ػا الَػِذيَذ كَمنُػ ا ِ َذا ُتْقػُلْب ِ َق الَ ػَ ِة }بذ ر دمس ح   رجع ال نف على امل س  ت ُسػاؿ اهلل عػد وجػا: 

    رجػػػع  ق امل سػػػ  ت عُ  ا ِبُرُ وِسػػػُكبْ َواْمَسػػػ}    ُ ػػػا تػػػاؿ: عَُاْغِسػػػُل ا ُوُجػػػ َىُكْب َواَيْػػػِلَيُكْب ِ َق اْلَقرَاُِػػػقِ 
ػػة علػػى رووسػػكب اـ علػػى وجػػ ىكبعَواَْرُجَلُكػػبْ }ُسػػاؿ:  م سػػ لة   ؟وجػػ ىكب  م سػػ لة اـ دمسػػ حة ؟  م نُ 

ُلقػػاذا مل يػػيت  ػػا مػػع نظا رىػػا ُيسػػاؿ:  ذا تقػػلب  ق ال ػػ ة ُاغسػػل ا وجػػ ىكب وايػػليكب  ق املراُػػق وارجلكػػب 
مػػػذ ىػػػذه اآليػػػة  -رمح ػػػب اهلل– لف ال،تيػػػ  ىنػػػا م لػػػ   واسػػػلنعط ال لقػػػا  ؟وسػػػكب ق الك عػػػم وامسػػػ  ا برو 

اغسػػػل ا لسيػػا: و وجػػ ب ال،تيػػ ؛ لنػػو لػػ  مل يكػػذ ال،تيػػ  مػػيم رًا بػػو ملػػا ُُ ػػا بػػم املل انسػػات بػػيمر كخػػر  
ة  ومثالػو: ا تف ا لفا ػلال رب  ذا ُ لت مبثا ىذا ُ سمو وج ىكب وايليكب  ق املراُق وارجلكب  ق الك عم  
اـ  ؟مػا حكقػو ىػا دخػا اـ ان ػرب. خالل بكرًا وخاللٌ  تل  ُرضنا اف ع ً ا تاؿ: دخا زيل وعقرو وضرب

خالػل مػا ان ػرب  لػ  ان ػرب لسلنػا: وضػربت بكػرًا وخالػًلا م نػ ؼ علػى من ػ ب ُيكػ ف  ؟دخا   ان ػرب
ف ال جػو الُ ػ  اف يسػاؿ: اـ  ػا ؟  ُ الل داخا  ىا ىذا الك ـ  ذا السياؽ علػى ال جػو الف ػي من  ب

ن ػب  ىػذا ىػ  الصػا     ذا ت ػل املل ػلث بيػاف تسلسػا الحػلاث  ؟دخا زيل وعقرو وخالل وضربت بكرًا
 .و   ُ ف   م ب يك ف على خ ؼ الُ       ذا ت ل م و مثا ال،تي  وال،تي 
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(: قولو: )  واخذه مذ اآلية على ال جو الذي ذُ ر.كىالتػٍَّرتًيبي
ةي قولػػػػو:  ػػػػوىاالى ا  يف ػػػػا بػػػػم اع ػػػػا  ال ضػػػػ   بفاصػػػػا ط يػػػػا   :وم ناىػػػػا  املػػػػ  ة :السػػػػادس (:)كىاٍلمي

ت ضػػي ُلق ػػقع واسلنشػػق  وضػػابنو ىنػػا ا  يػػؤخر غسػػا ال  ػػ  حػػىت ينشػػف الػػذي تعلػػو  ي ػػين لػػ  اف رجػػً  
 ق  وغسػا وج ػو   جػا ه ات ػاؿ تليفػ ف ُيخػذ ا ت ػاؿ واسػلقر ا ادػليث ربػع سػاعة   عػاد وغسػا يليػو

سم ومسػػ  راسػػو وغسػػا رجليػػو   صػػلى  مػػا حكػػب وضػػ  و غػػ  صػػ ي ؛ لنػػو تػػرؾ واجعًػػا   يسػػسط ا  ؟املػػُر
   ُنس ؿ: ي يل ال ض   مذ الوؿ؛  ع،اط امل  ة.وى  امل ا ة ال قل و  ا النسياف
وط وىػ  اتػرب  ق والنية يذ رىا ب   ب ا ال اجعات لكذ ال ثر يذ روهنا ا الشر  (:كىالنػ يَّةي قولو: )

وصمػ  اإلتيػاف و ف  ػاف حكق ػا اللكليفػ  انػو واجػ  اإلتيػاف  ػا  وحػذا يس لػ ف:  الشروط من ػا  ق ال اجعػات
 ػػا عنػػل اوؿ واجعػػات الن ػػارة  وىػػ  اللسػػقية  وتسػػذ عنػػل اوؿ مسػػن نا ا  ف وجػػل تعػػا واجػػ . املس ػػ د اف 

 الفس ا  اسلسر المر عنل ذ ره عنل الشروط.  ط ؽ ال ج ب على نية ال ض   ىذا ص ي  ولكذ الدؽ عنل
 .ٙالشريط: 
 .؟رمذ تلنا مذ ُروض ال ض   غسا الرجلم  ىا ىذا لو اسلثنا  س:
او جػ رب  او  ػاف علػى ع ػ  مػذ اع ػا و جعػ ة  ن ب  وى  ا حػق مػذ  ػاف علػى رجلػو خػف جػ:

 ـ املس ؛ لهنا تل لق بال ض  .قراة  وحذا اسلثو املؤلف ُعم احكاو ذل  ال قامة للرجا واجلقار لل
 ذف املس  على اجلػف مشػروع  لكػذ لػو ث ثػة عػروط ذ رىػا املؤلػف  (:كىيىٍمسىحي عىلىى اٍلخيف  قولو: )

 : الوؿ: اف يك ف ملع ًسا على ط ارة  املة.-رمحو اهلل–
 الثاين: اف يك ف ساترًا حملا الفرض.

للقسػيب وث ثػة ايػاـ بليالي ػا للقسػاُر. ي ػين املسػيب  الثالث: اف يك ف ا املػلة الشػرعية وىػ  يػـ  وليلػة
وظمسػ  علػى اجلػف املسػيب ي ًمػا وليلػة  واملسػاُر ث ثػة وحػذا تػاؿ املؤلػف:  ، سػاعة ٕٚ، ساعة  واملساُر )ٕٗ)

السػاعة السػاب ة  مثاؿ: عنلنا رجا ت ضي وغسا رجلو   لعق اجلف ؟اياـ وليالي ذ. لكذ مذ مىت يعلا ال تت
ساعة الثامنة صعاًحا خرجت منو ري  وانلسع وض وه  والساعة اللاس ة صعاًحا ت ضي ومس  على صعاًحا  وال

خفيػػو لي ػػل  صػػ ة ال ػػ ى مػػثً   ىػػا يعػػلا ادسػػاب مػػذ السػػاعة السػػاب ة صػػعاًحا عنػػل لػػعق اجلػػف اـ مػػذ 
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املسػ   وىػذا  عنػل بلايػة ؟الثامنة صعاًحا عنل انلساض ال ض    اـ مذ اللاس ة صػعاًحا عنػل املسػ  علػى اجلػف
تػػػال ا: لنػػػو يعػػػلا ادكػػػب مػػػذ  ؟تػػ ؿ ا املسػػػيلة  والسػػػ ؿ الثػػػاين: الثامنػػػة عنػػػل ادػػػلث. ملػػػاذا تػػال ا: عنػػػل ادػػػلث

الثامنػػة  ُ نػػلنا ادكػػب وىػػ  اسػػلعاحة املسػػ  والرخ ػػة ا املسػػ  بػػلات مػػذ ادػػلث ومعاعػػرة املسػػ  بػػلات مػػذ 
يو ادساب مذ الساعة الثامنػة  لساعة الثامنة ُيعلا علذات املس   ُسال ا: ى  بلا ا سلفادة مذ الرخ ة مذ ا

ت السػػاعة الثامنػػة صػػعاًحا ا اليػػـ  اف ظمسػػ   ذا  ػػاف مسيًقػػا  ق الثامنػػة صػػعاًحا ا اليػػـ  الثػػاين  ُػػ ذا جػػا  ُلػػو
  وب ػػع اىػػػا ال لػػب يسػػ ؿ:   ينػػػلسع  ذا  ػػاف مسيًقػػا  وامػػػا  ذا  ػػاف مسػػاُرًا ث ثػػػة ايػػاـ الثػػاين ينػػلسع ضػػػ وه

   . لكذ ال  ي  ا املذى  اف وض  ه ينلسع بلقاـ امللة.ال ض
النيػة يػؤتى  ػا ا اوؿ ال عػادة  ولػ  تػلمت عليػو  ؟وذ رنا ا ال ض   اف النية عرط ُيو  مىت يػؤتى  ػا

 نسػػاف راح و  ػػقع واسلنشػػق  ؟بيسػػ  ُػػ  بػػيس  وتػػل يسػػ ؿ تا ػػا: ىػػا ظمكػػذ اف يل ضػػي  نسػػاف بػػلوف نيػػة
مثػاؿ: رجػا اسػليسظ مػذ ن مػو ُيخػذ م  ػ ف السػناف ونظػف ُقػو  ؟ىا ظمكػذ ىػذاوغسا وج و مذ غ  نية 

؛ لجػػا انػػو طمػػرج امل  ػػ ف    اسلنشػػق؛ لجػػا تنظيػػف انفػػو  وغسػػا وج ػػو؛ لجػػا اللنظػػف        ػػقع
مسػػع اذاف الف ػػر: اهلل ا ػػ   ُسػػرر اف ُيكقػػا وصم ػػا اعقالػػو وضػػ ً ا ُ سػػا يليػػو ومسػػ  راسػػو وغسػػا رجليػػو  

واج  مذ واجعات ال ض   وى  غسا ال جو  غ  ص ي ؛ لف النية ُوجلت ب ل  ؟ل ض   ص ي ُ ا ىذا ا
   ُي سا وج و وى  ناو  ذا الَ سا ال ض  .و  بل ا النية اف تك ف م ج دة مذ تعا

ُ ذا الشرط الوؿ للقس  علػى اجلفػم اف يكػ ف ي ًمػا وليلػة للقسػيب  وث ثػة ايػاـ بليػالي ذ للقسػاُر  
 دساب مذ اوؿ حلث ب ل لُعق اجلف.ويعلا ا

ػػاًترو قولػو: ) والسػػاتر طمػرج امػػريذ: احػػلشما  وىػػذا ىػ  الشػػرط الثػاين: اف يكػػ ف اجلػػف سػاترًا  (:عىلىػػى سى
  امػػا بالنسػػعة حملػػا حمػػا خػػ ؼ  والثػػاين يكػػاد يكػػ ف حمػػا اتفػػاؽ  ا م لقػػل املػػذاى  الرب ػػة ىػػ  حمػػا اتفػػاؽ

 بق خف مذ جلل لكذ ىذا اجلػف ُيػو تنػع يسػ  يظ ػر مػذ ورا ػو   ي ين  نساف اجل ؼ ُ   اجلرؽ اليس 
ال  ي  ا املذى : انو   ظُمس  عليو؛ لف ما ظ ر ُرضػو الَ سػا  و   ؟ب ع السلـ  ُ ا صم ز املس  عليو

ا الرخ ػة ي جػػ  صملقػع غسػا ومسػػ  ُ جػ  املسػػ  ورج نػا  ق الصػػا  وىنػاؾ تاعػػلة عنػلىب: اف الشػػ  
ب ػػػ  ىػػػذه الرخ ػػػة ىػػػ  غسػػػا  املسػػػ  علػػػى اجلفػػػم رخ ػػػة وال اجػػػ  مػػػذ حيػػػث الصػػػا  الرجػػػ ع  ق الصػػػا
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السلـ  ُ ذا عككنا اآلف ىا يُ ّل  املس ؛ لف ما  اف ظاىرًا ُفرضو الَ سا ومػا  ػاف مسػل رًا ُفرضػو املسػ   
سػا     ذف   بػل  مػا اف سمسػ  و مػا اف ن ومل يػرد عػذ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب انػو مسػ  جػد  وغسػا جػد 

ُلقػػا ت ػػارض املعػػي  للقسػػ  واملػػانع منػػو وىػػ  ظ ػػ ر ب ػػع السػػلـ تػػلمنا املػػانع  وىنػػاؾ تاعػػلة اخػػرى تسػػ ؿ:  ذا 
 .  ي ين املانعاجلقع معي  وحاظر ُامل ل  ى  اداظر

نا انو   بل اف يك ف ساترًا  وتلنا: الساتر طُمرج السنع اليس   وطمػرج اجلفيػف  وىػذا يُل ػ ر   ذف عُر
وليق ا اجلف  ا ال رب الذي يسقى اليـ  )بالشراب،  منو ما يك ف ث يًنا مذ ال  ؼ ُ ذا ا ال ارب 

مثا ب ع )الشرابات النسا ية،  خفيفة   تػلُئ و   نػع رويػة مػا    بيس باملس  عليو  ومنو ما يك ف خفيًفا
 ورا ىا ُ ذا   صم ز املس  عليو  وىذا باتفاؽ ا املذاى  الرب ة.

مػا لػ  ربػط علػى رجلػو  وىذا ى  الشػرط الثالػث  وتػ حب: ثابػت بنفسػو. طمػرج (:اًبتو بًنػىٍفًسوً  ى قولو: )
   ُػ  بػل اف  ؟ا  ىػا صمػ ز املسػ  علي ػل  اخذ تن ة تقاش ولف ا على رجلو ُ ذا مشى تسسطُلفاُة مثً   

ًػػا ا الكػػ ـ عػػذ ط ػػارة   وىػػذيكػػ ف اجلػػف الػػذي ظُمسػػ  عليػػو ثابػػت بنفسػػو  يػػث ظمكػػذ ملاب ػػة املشػػ  ُيػػو عُر
 ال ض   وى  الن ارة ال  رى.

 ٚالشريط: 
ػػػارىةي  كىأىمَّػػػاقولػػػو: ) ػػػرىل الاَّهى ػػػاًئًر ، كىكىاًجػػػبو  سيػػػنَّةو،: عىلىػػػى فػىتىٍحتىػػػًوم اٍلكيبػٍ اٍلوىاًجػػػبي النػ يَّػػػةي كىتػىٍعًمػػػيمي سى

و ُ   سنة  لكذ اللنعيو ىنػا  ذف ال اج  ا الُ سا اف يُ قب نيع بلنو باملا  مع النية  وما زاد علي (:اٍلجىسىدً 
  ق ام ر:

؛ لف امل ق ػػة وا سلنشػػاؽ ىػػ  مػػذ المػػر الوؿ: اف ت قػػيب العػػلف يشػػقا امل ق ػػة وا سلنشػػاؽ
 ظاىر العلف   مذ باطنو.

المر الثاين:   بػل مػذ  ي ػاؿ املػا   ق مػا  ػت الشػ ر اجلفيػف وغػ  اجلفيػف خبػ ؼ ال ضػ    تلنػا 
ُيسػل   حػىت  ي ػالو  ق العشػرة  سمػػا  ر خفيًفػا ُيسػل    ي ػاؿ املػا  مػذ خ لػو و ا ال ضػ  :  ذا  ػاف الشػ 

 املس  د اف طمللو  اما ا الُ سا ُ  بل مذ  ي اؿ املا   ق ما  ت الش ر اجلفيف والكثيف.
 تنبيو:
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ع ادلث ال   والص ر ُ نو صمد و عذ ال ض    ي ين ل  اغلسا وعقب بلنو با ملا   ذا ن ى ب سلو ُر
ػػػع ادػػػلث  وخػػرج مػػػذ ىػػػذا الُ سػػا ولػػػعق م بسػػػو وصػػػلى دوف اف يل ضػػي  و ػػػاف عليػػػو جنابػػػة ُاغلسػػا بنيػػػة ُر

 ال اب: ن ب. ؟الص ر وال    ىا صمدئ عذ ال ض  
 وىذا بالنسعة  ق ال اج  ا الُ سا  اما املسل   ا الُ سا ُذ ر لانية ام ر.

المر الوؿ مذ مسػل عات  (:ًمٍن أىذنل كىاٍلويضيوءي كىاٍلغىٍسلي  ىالى نا...كىاٍلميٍستىحىب، غىٍسلي مىا ًبًو قولو: )
 الُ سا: غسا ما بو مذ اذى  ُ ذا  اف على جسله بسايا مذ املين او رم  ذل  ي سل ا.

لف املين طاىر  ُ سلو وتن يلو عػذ السػل ىػذا مسػل    لكػذ  ف  ػاف  تلنا: ُيسل   و  صم .و 
 وص ؿ املا   ق ب ع السل ُ  بل مذ تن يلو حىت ضم ا ت قيب العلف باملا .ىذا املين مانً ا  ق 

 الثاين مذ مسل عات الُ سا: ال ض    ُيل ضي ا اوؿ ُغسلو   ض  و لل  ة.
 الثالث: الَ سا ث ثًا  اف ي قب بلنو باملا  ث ث مرات  ىذا مسل   وانجمدئ مرة.

 . ف املا الرابع: اللل   اف يلل  اي ظمر يله مع سي
 اجلامق: الليامذ  بيف يعلا بشسو الظمذ   اليسر.

السادس: اللسقية  وى  اف يس ؿ: بسب اهلل. واملش  ر ا املذى  عنل امللػيخريذ وجػ ب اللسػقية ا 
 الُ سا ايً ا  ُاللسقية عنلىب واجعة ا الُ سا وا ال ض   وا الليقب.

مػػذ املسػػل عات اف ضمثػػ  علػػى راسػػو ا اوؿ ُغسػػلو ثػػ ث  ختليػػا الشػػ ر  وتلنػػا:  ي ػػاؿ املػػا  السػػابع:
 مرات  ىذا مسل    واما  ي اؿ املا  ُ نو واج .

وغسػا تلميػػو ا غػ  م ضػػ و  ذا مل يكػذ معلنًػػا. وىػذا جػػا  ا حػػليث تػػاؿ:  الثػامذ: غسػػا تلميػو 
: -رمحػو اهلل–ؤلػف عذ النيب صلى اهلل عليو وسػلب اف ي سػا تلميػو ب ػل الُ سػا ا مكػاف كخػر  وتيػل ذلػ  امل

معلنًػػا ُ نػػو   تللػػ ث تلمػػو بػػ،اب ورمػػ ه ُػػ  حاجػػة غسػػلو ا   ذا مل يكػػذ مكػػاف الُ سػػا معلنًػػا  امػػا  ذا  ػػاف
 مكاف كخر  اما  ذا اغلسا ا مكاف ُيو تراب ُيسل   اف ي سا تلمو باملا  ب ل غسلو.

 ن اتع الن ارة.   انلسا  ق
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انًيىػػةه: كىالنػَّػػوىاًقضي قولػػو: ) ػػارىًة الص،ػػٍغرىل  ىمى عنػػلنا نػػ اتع ال ضػػ    وعنػػلنا نػػ اتع الن ػػارة  (:ًفػػي الاَّهى
 الك ى  وتسقى عنل الفس ا : م جعات الُ سا  ُيما ن اتع الن ارة ال  رى ُ   لانية.

ػًبيلىٍينً قولو: ) ُ ػ   طمػرج مػذ احػل السػعيلم وىػذا علػى املػذى  منلًسػا   ػا عػ   (:اٍلخىارًجي ًمنى السَّ
نػػاتع لل ضػػ    سػػ ا   ػػاف ذلػػ  اجلػػارج طػػاىرًا اـ ذمًسػػا  م لػػاًدا اـ غػػ  م لػػاد  ُ ػػىت يس لػػ ف: لػػ  انػػو ابللػػع 

الػػػ اب: ن ػػػب  ينػػػلسع  ؟ح ػػػاة ُ رجػػػت ىػػػذه اد ػػػاة مػػػذ دبػػػره ولػػػيق ملل ثػػػة بشػػػ   ىػػػا ينػػػلسع وضػػػ وه
  وتػاؿ [ُٙكْب ِمػَذ اْل َػاِ ِطع ماملا ػلة: }َاْو َجػاَ  َاَحػٌل ِمػنْ ال ض    واما الع ؿ وال ا ط ُ ذا واض   تػاؿ ت ػاق: 

  وامػػا بالنسػػعة ل ػػ  امل لػػاد ُسػػل )  يسعػػا اهلل صػػ ة احػػل ب  ذا احػػلث حػػىت يل ضػػي،صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب: 
) ف امرىا اف تل ضي ل تت  ا صػ ة وتػاؿ:    ُ ف النيب صلى اهلل عليو وسلباسللل ا عليو  ليث املسل اضة

   ُلؿ على اف ال ض   صم  مذ اجلارج مذ السعيا ول  مل يكذ م لاًدا.ًدا،دـ ا سل اضة ليق م لا
وىذا ىػ  الثػاين مػذ نػ اتع ال ضػ  : الفػاحري مػذ غ شمػا   ذا خػرج  (:كىاٍلفىاًحشي ًمٍن غىٍيرًًىمىاقولو: )

. مػذ السػػعيا نػػاتع  و ذا خػػرج مػػذ غػػ  السػػعيلم ُػػ  يػػنسع    بشػػرطم: تػػاؿ املؤلػػف: والفػػاحري مػػذ غ شمػػا
ىذا السيل الوؿ وى  اف يك ف ُاحًشا واملس  د بالف ري ىنا الكثرة  وضابنو مػا يف ػري ا نفػق اإلنسػاف   

   والشرط الثاين: اف يك ف ذمًسا. اما ل  خرج منو ع   طاىر ُ  ينلسع بو ال ض  . ا  نساف  سعو
ػػا أىٍك قىائً قولػػو: ) ػػاكىزىكىاؿي اٍلعىٍقػػًل ًبغىٍيػػًر نػىػػٍوـو يىًسػػيرو جىاًلسن زواؿ ال سػػا يػػنسع ال ضػػ    وزواؿ ال سػػا  (:من
  لكػػذ دواؿ ال سػػا بػػالن ف  زواؿ ال سػػا باإلغقػػا   زواؿ ال سػػا بالسػػكر  وزواؿ ال سػػا بػػالنـ  ػػيشػػقا صػػ ر:  

زواؿ ال سػػػا بػػػالنـ  ُيػػػو تف ػػػيا  ُػػػ ذف النػػػ ف واإلغقػػػا  والسػػػكر ىػػػذا نػػػاتع لل ضػػػ   منلًسػػػا  امػػػا النػػػـ  ُفيػػػو 
 .ض       ذا  اف النـ  يس ًا وليق  ث ًا مذ الساعل او السا ب وليق مذ املسللس تف يا: ُالنـ  ينسع ال  

 .؟ما ى  النـ  الذي   ينسع ال ض   س:
النـ  يػنسع ال ضػ   مػا عػلا النػـ  اليسػ   ذا  ػاف مػذ تػا ب او تاعػل  عػرطاف: الوؿ: اف يكػ ف  جػ:

 املسللس . يس ًا. الشرط الثاين: اف يك ف مذ تا ب او تاعل خب ؼ
 تنبيو:
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 ذ حينقػػا نػػلكلب عػػذ زواؿ ال سػػا   يػػلخا ُيػػو الن ػػاس  ُػػ ف الن ػػاس   يػػدوؿ نالن ػػاس غػػ  النػػـ   ُػػ
اف الن ػاس تعػا  ؟ل ضػ    والفػرؽ بػم الن ػاس والنػـ ول  طاؿ  ي ين ل   ػاف الن ػاس  ثػ ًا   يػنسع ا ُيو ال سا

واإلمػاـ ابػذ تلامػػة  ...  وحػذا ذ ػر ابػذ تلامػة ا امل ػينالنػـ   والن ػاس   يػدوؿ ُيػو ال سػا  وىػذا ىػ  ال ػػابط 
ػق -رمحو اهلل–مذ ا قة اللنيا  حىت تاؿ عيخ اإلس ـ ابذ تيقية  : ما دخا الشػاـ ب ػل الوزاعػ  اُسػو مػذ املُ 

؛ لف الربػاين ىػ  الػذي يػرر النػاس ب ػ ار ال لػب و  نو مذ الربػانيم -رمحو اهلل–ابذ تلامة. ومذ علقو ُو قو 
نف  لػاب امسػو )عقػلة الفسػو،  وىػذا الكلػاب معسػط ومسػرب  يػذ ر  ػربانيًػا ُ -رمحو اهلل-ا  عاره  ُكاف تع

  وصػنفو للقعلػل م و  يذ ر ُيو الدلة    نادرًا ُ    لاب خمل ر  ُيو املسا ا على ت ؿ واحل بلوف خ ؼ
اخػػرى ا املػػذى  اي خػػ ؼ    صػػنف  لابًػػا كخػػر وىػػ   لػػاب )املسنػػع،  يػػذ ر ُيػػو املػػذى  مػػع ذ ػػر روايػػة

داخػػػا املػػػذى   وصػػػنف  لػػػاب )الكػػػاا، يػػػذ ر ُيػػػو املسػػػيلة ويػػػذ ر ُيػػػو دليل ػػػا ويػػػذ ر ُيػػػو ايً ػػػا روايػػػات ا 
امل ػػين م سػػ عة مػػذ م سػػ عات الفسػػو  يػػذ ر ُيػػو السػػ ؿ   لػػاباملػػذى   وصػػنف ب ػػل ذلػػ   لػػاب )امل ػػين،  و 

ناتشة الدلة   لاب  ر  وطال  ال لب ينع ػ  عليػو ودليلو واجل ؼ بم املذاى  الرب ة ودليا  ا مذى  وم
  ُػػ  يػػيِ  نسػػاف ا اوؿ يػػـ  ا طلػػ  ال لػػب ويفػػل   لػػاب امل ػػين ويعػػلا اف ي،تػػى ويلػػلرج مثػػا ىػػذه النريسػػة

يػػلرس؛ لنػػو ي ػػػيع ا  ػػر   سػػػاحا لػػو  ي ػػػرؽ ا ل ػػو واعقاتػػػو  لكػػذ يعػػػلا بكلػػاب خمل ػػػر مثػػا )عقػػػلة 
عػػ اع،  ف  ػػاف عػػاُ ًيا  او مثػػا  لػػاب )اسػػ ا املسػػال ،   ف  ػػاف مالكيًػػا  او  الفسػػو،  او مثػػا )خمل ػػر ار

مثا  لاب ) فة املل ؾ،   ذا  اف حنفًيا  ُاملس  د انو يعلا بكلاب معسط على ت ؿ واحل  ليق ُيػو ت سػع  
عػػا  عػػاره. ولػػيق ُيػػو خ ُػػات؛ لف املعلػػلا ىػػذه طريسلػػو  وتػػال ا: الربػػاين ىػػ  الػػذي يػػرر النػػاس ب ػػ ار ال لػػب ت

لػػيق ُسػػط ا الفسػػو حػػىت ا السػػركف  لػػ  جػػا  واحػػل ويريػػل اف ضمفػػظ السػػركف ومػػذ اوؿ يػػـ   وىػػذا ا  ػػا ال لػػـ 
وتاؿ: يا عيخ! انا اريل اف اترا علي  السركف بالسرا ات ال شر. وى  ما تػرا تػرا ة واحػلة ومػا  ذى   ق الشيخ
الػػػ اب:    ملػػػاذا والسػػػركف  لػػػو مػػػذ عنػػػل اهلل  ؟الشػػػيخ ومػػػا اتسػػػذ احكػػػاـ الل  يػػػل  ىػػػا يسر ػػػوحفػػػظ السػػػركف 

يعػلا  ىػا والسرا ات  ل ا مذ عنل اهلل  لكذ لف اإلنساف يعلا ب  ار ال لب وي،تى  وتا مثا ذل  ا الن ػ  
يسقع ب ع املل   م يس ؿ:  لاب سيع يو  لاب عظيب ونفيق. ُيذى  ى  و  ؟اإلنساف بالكلاب لسيع يو

يب ونفػػيق لكنػػو   ي ػػل  للقعلػػلئ  وتػػػا مثػػا ذلػػ  ا سػػا ر ال لػػـ   ُينع ػػػ  ويشػػ،يو مػػذ املكلعػػة  ىػػ  عظػػػ
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اوصػ   ػا  نسػاف:   تظػذ اف طلػ  ال لػب ىػذا عػ   خمػلص ُسػػط  الػى طلػ  ال لػب  وانػلننسػاف اف يسعػا ع
بن ب  ليات الشري ة   ا مسلب ومسلقة ُ ذا دين   اتعا على ت لب ال لػب  لكػذ احػرص اف تعػلا ب ػ ار 

يرحػا  ق امللينػة  ق الشػاـ ليسػقع حػليثًا  فػ  السػابق  ػاف ال احػلُعػاره  واآلف تيسػرت ال سػا ا  ال لب تعا  
 لػػػاب   مػػػذ احاديػػػث امل ػػػنفى صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلب  اإلمػػػاـ امحػػػل بػػػذ حنعػػػا الػػػذي صػػػنف لنػػػا ىػػػذا املسػػػنل

: طػػاؼ اإلمػػاـ امحػػل   تػػاؿ اإلمػػاـ ابػػذ الػػ زيااإلسػػ ـ وديػػ اف اإلسػػ ـ منعػػ ع ا طع ػػة الرسػػالة لسػػم  لػػلً 
لنػػو مل يكػػذ عنػػلىب وسػػا ا    الرحلػػة ا طلػػ  ال لػػب وطلػػ  ادػػليث   ؟ملػػاذا الػػلنيا مػػرتم ا نػػع املسػػنل.

ويسػػلنيع اف ينلػػع   واآلف تيسػرت ال سػػا ا ينػػالع اإلنسػػاف بال ػػاز ال ػػ   ا جيعػو يسػػلنيع اف يسػػرا الكلػػ 
تيسػرت ولكػذ احقػب ت ػرت والسػعاب املثعنػة عػذ نيػا ُيو ويسلنيع اف يسقع ُيو دروس اىا ال لب  الم ر 

  تػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو تػػل  ثػػرت  لكػػذ اإلنسػػاف ينع ػػ  اف ي لػػب اف طلػػ  ال لػػب طريػػق  ق جنػػات الن ػػيب املػػراد
  وىػذا امل ػو ادر ػو السػلف  حػىت )مذ سل  طريًسا يللقق ُيو علًقا سػ ا اهلل لػو بػو طريًسػا  ق النػة،وسلب: 

ب وتران ب ل جلت عيًئا ع ًعا ع ابًا ا بذؿ ال ايل والنفيق  يعذؿ احلىب ما ظملكو حػىت ل  ترات ا س ى
سفياف الث ري باع سسف بيلو وساُر ا طل  ادليث  مل صمل ماً  يلدود بو    اف يعيع سسف بيلػو ُعاعػو ا 

الػنفق والنفػيق ا تسرا مذ س ىب ال  ػ  ال  ػاب ا  قػا الػ ع وال نػري وبػذؿ  طل  ادليث  ول  تسرا
  اوصػػيكب اف )مػػذ سػػل  طريًسػػا يلػػلقق ُيػػو علًقػػا سػػ ا اهلل لػػو بػػو طريًسػػا  ق النػػة،لف  ؟  ػػيا ال لػػب  ملػػاذا

 رص ا على ىذا  اج ا ل  م قػا  ػاف خت  ػ    ذا  نػت تػاجرًا  او  نػت م نلًسػا  او طعيعًػا  او ُ ًحػا  
ر علي  يـ  مذ عقرؾ     ذا ت لقت على التا ُيػو مسػيلة   ظم  ما  اف خت    او عامً   او م ظًفا  ايًا

والليػايل انػ   مذ مسا ا الليذ    ات ؿ: ا ثر على نفس   با  ا يـ  ت لب مسيلة  سػل ل مػع مػرور اليػاـ
 ت لقت اعيا   ث ة  واإلماـ الشاُ   يس ؿ: 

 ىػػػػػػلى اسػػػػػػلفل ومل يػػػػػػـ  ر مػػػػػػر  ذا
 

 عقػػري مػػذ ذاؾ ُقػػا علًقػػا ا لسػػ  ومل ***
 

: والنػػ اتع ا الن ػػارة ال ػػ رى لانيػػة: اجلػػارج مػػذ السػػعيلم. والفػػاحري مػػذ -رمحػػو اهلل-ؿ املؤلػػف تػػا
غ شمػػا. وزواؿ ال سػػا ب ػػ  نػػـ  يسػػ  جالًسػػا او تا ًقػػا. وتلنػػا:  ف ىنػػاؾ ُػػرؽ بػػم النػػـ  والن ػػاس  وتػػل ذ ػػر ابػػذ 

  دمكػذ ينػدعج؛ لف النػـ    يلػـد يف ػبتلامة ا امل و اف اإلنساف ل  نػاـ ُ نػو  ذا مسػع مػذ يل ػلث  ػ اره   
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 ين  قػزع لاُيو زواؿ الش  ر ولكذ يدوؿ ُيو ال سا والف ب واإلدراؾ  لكذ الن ساف يف ب ُػ ذا تػاـ تػاؿ مػثً : 
 ُ ف ال سا يدوؿ ُيو. ؛ُ   يف ب  خب ؼ النـ   ؟  وملاذا تلت لو  ذاانت تلت لف ف  ذا
    ُػػ ذا مػػق ُرجػػو ُػػ ف ال ضػػ   ينػػلسعابػػع مػػذ نػػ اتع ال ضػػ  ىػػذا ىػػ  الر  (:كىمىػػس، اٍلفىػػٍرجً قولػػو: )

 ويشقا مق الفرج س ا  مق الذ ر او مق حلسة اللبر  واما مق ظاىر اللبر ُ  ينسع ال ض  .
ةو قولػو: ) ػٍهوى ػٍرأىًة ًبشى اجلػامق مػق املػراة بشػػ  ة  ُػ ذا مػق امػراة بشػ  ة انػلسع وضػ وه  وىػػذه  (:كىاٍلمى

 .ي ا خ ؼاملسيلة مذ املسا ا الل ُ
بًػػػلً قولػػػو: ) واإلبػػػا ينػػػلسع ال ضػػػ   بي ػػػا دق ػػػا دوف سػػػا ر اجدا  ػػػا  وانلسػػػاض  (:كىأىٍكػػػلي لىٍحػػػًم اٍْلً

 ال ض   بل ب اإلبا ى  مذ مفردات ادنابلػة  وم ػو مفػردات ادنابلػة ي ػين تفػرد بػو مػذى  ادنابلػة عػذ سػا ر
بػػا ىػػ  مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل وعنػػله ادلػػة  املػػذاى  الرب ػػة؛ ُالػػذي تػػاؿ بانلسػػاض ال ضػػ   مػػذ ا ػػا دػػب اإل

  .والذيذ تال ا   ينسع ال ض   عنلىب ادلة
 ملػػػػػػػػلقق اهلل رسػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػذ و ل ػػػػػػػػب

 

ًػػػػا ***  الػػػػلم مػػػػذ رعػػػػًفا او الع ػػػػر مػػػػذ غُر
 

ػػة ادػػق  و صػػابة ادػػق  ُاإلمػػاـ امحػػل  –ُكػػا واحػػل مػػذ ىػػؤ   انجمل ػػليذ و ف اخللفػػ ا ُ نػػو يريػػل م ُر
  واآلخػػػروف اسػػػللل ا  ػػػليث:  ػػػاف كخػػػر )تػػػاؿ: ن ػػػب، ؟ي مػػػذ دػػػـ  اإلبػػػااسػػػللؿ  ػػػليث: انل ضػػػ -رمحػػػو اهلل

والراج  عنػل اإلمػاـ امحػل انػو يػنسع  المريذ مذ رس ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلب ترؾ ال ض   دما مست النار.
  ُػػػالراج  طمللػػػف انػػػو   يػػػنسع ال ضػػػ   -رمح ػػػب اهلل–ال ضػػػ    والػػػراج  عنػػػل ار حنيفػػػة ومالػػػ  والشػػػاُ   

قسػا ا ُ ؼ ال امل  واإلماـ مال   اف ُيسيؿ عػذ مسػا ا ُيسػ ؿ:  ف نظػذ    ظنًػا ومػا رمػذ مبسػليسنم. باخل
ا جل اد ليق ُي ا يسم تس ؿ: الراج  تنً ا وجدًما وحًسا ويسيًنا و  صم ز لحل اف طمالف ُيو ىػ   ػذا و ػذا. 

 .ف ن رؼ امل تف مذ اخل ؼ ال لقا     ا لو نظره ولو اجل اده  وطمللف ال لقا   وىنا صم  علينا ا
 .؟ما ى  امل تف مذ اخل ؼ ال لقا  س:
و  اتػػػ ؿ: –نسػػ ؿ:   بػػػل مػػذ ث ثػػػة امػػ ر: المػػر الوؿ: اف ت لػػػب اف ىػػؤ   ال لقػػػا  مػػيج روف  جػػػ:

ُقػذ اصػاب مػن ب ا ادػق الػذي ىػ  عنػل اهلل ُػ ف لػو اجػراف  ومػذ اخنػي ُلػو اجػر   قػا جػا  ا  -م ذوروف
ُلػػػو ) ذا اجل ػػػل ادػػػا ب ُاخنػػػي ُلػػػو اجػػػر  و ذا اجل ػػػل ُيصػػػاب ذ النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلب: ادػػػليث عػػػ
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  ُػػالمر الوؿ اف ن ػػرؼ اهنػػب  ل ػػلوف و ل ػػب ينلػػ  ادػػليث  و ل ػػب ينلػػ  الػػلليا  و ل ػػب يريػػل اجػػراف،
  ليػػو وسػػلبادػػق  مػػا ُػػي ب واحػػل مػػذ ا قػػة احػػلى ومػػذ م ػػابي  الػػلجى يل قػػل خمالفػػة رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل ع
  و ل ػب يريػل ابًلا  ا قة الليذ اعلب واتسى باهلل عد وجػا مػذ اف يل قػلوا خمالفػة الرسػ ؿ صػلى اهلل عليػو وسػلب

اف ي ي  ادق  ُاإلماـ اب  حنيفة واإلماـ مال   مػاـ دار اح ػرة تػاؿ:  ػا يؤخػذ مػذ ت لػو ويػرد    صػاح  
  بػير ىػ  وامػ  صػلى اهلل عليػو وسػلب  واإلمػاـ الشػاُ   ىذا السػ . واعػار  ق تػ  النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب

مػا تالػو الرسػ ؿ صػلى اهلل  تاؿ:  ذا ص  ادليث ُ   مذىيب  واإلماـ امحل  ذل  تاؿ:   تكلع ا عين وا لع ا
ُسػو السػنة واف ىنػاؾ عػ   امسػو ُسػو املػذى   عليو وسلب. ُكل ب يريل السنة  و  تل  ر اف ىناؾ ع   امسػو

  و ل ػػػا ُسػػػو املػػػذى  الشػػػاُ     ل ػػػا ُسػػػو السػػػنة  و ل ػػػا ُسػػػو السػػػركف والسػػػنة  و ل ػػػا ُسػػػو للشػػػري ةادنعلػػػ  او 
 لللليا  لكذ ختللف النظار   ذف المر الوؿ اف ن رؼ اهنب اجل لوا واهنب بم الجر والجريذ.

سػع  للل  ػ   ا مسا ا ا جل اد سػعًعا للفرتػة والنػداع  او المر الثاين: ا  يك ف اخل ؼ ال لقا 
والل ػػػدب والسني ػػػة  ُ ػػػذا يسػػػ ؿ: انػػػا عػػػاُ     اتكلػػػب مػػػع ادنفيػػػة و  امشػػػ  م  ػػػب و  اسػػػلب علػػػي ب. ىػػػذا 
ت  ػػػ  ذمػػػيب  ولػػػيق ىػػػذا طريًسػػػا لحػػػل مػػػذ ال قػػػة اصػػػً   ال قػػػة الرب ػػػة  ل ػػػب صمػػػا ب  ػػػ ب ب ً ػػػا  طعً ػػػا 

ادرؾ اإلمػػاـ ابػػا حنيفػػة  تيػػا: ىػػا  ب  ػػ ب ادرؾ ب ػػع والػػع ع تػػل   يكػػ ف ادرؾ لكػػذ مػػثً  اإلمػػاـ مالػػ 
ومػذ  تاؿ: رايػت رجػً  لػ  اراد اف يسن ػ  اف ىػذه السػارية مػذ ذىػ  لف ػا. مػذ تػ ة ح لػو ؟رايت ابا حنيفة

ُس ػػو  ػػاف يسػػقى اإلمػػاـ العظػػب  ُسيػػو جعػػا مػػذ جعػػاؿ الفسػػو وال لػػب  واإلمػػاـ الشػػاُ   تػػاؿ عػػذ ار حنيفػػة: 
إلمػػػاـ امحػػػػل تػػػاؿ عػػػذ الشػػػاُ  :  ػػػػاف الشػػػاُ    الشػػػقق للػػػػلنيا النػػػاس ا الفسػػػو عيػػػاؿ علػػػػى ار حنيفػػػة. وا

و اف يلع  لنماـ الشاُ    و اف يسلفيل مذ اإلمػاـ الشػاُ   ا ُس ػو  و ال اُية للناس ُ ا عن قا مذ غو.
و ػػاف اإلمػػاـ الشػػاُ   يسػػلفيل مػػذ اإلمػػاـ امحػػل ويسػػ ؿ: يػػا ابػػا ععػػل اهلل  ذا صػػ  عنػػلؾ ادػػليث ُيخ نػػا حػػىت 

  و اف ي ـز الشاُ   ظمش  م و ُكاف ُاسلفاد منو الشاُ   ا ادليث واسلفاد منو امحل ا الفسون قا بو. 
الشاُ   على ب للو ومشى م و اإلماـ امحل  وتاؿ لحل ال لقػا  ا ذلػ  الدمػاف:  ذا اردت الفسػو ُػالـد ذنػ  

  اـ الشاُ   درس عنػل اإلمػاـ مالػ   و ذل  اإلم-رمحو اهلل–الع لة  ىذا ُسيو اللنيا. و اف م ظًقا للشاُ   
ارى اف اهلل تػػل تػػذؼ ا تلعػػ  نػػ رًا ُػػ  تنفئػػو بظلقػػة امل  ػػية.  وتػػرا عليػػو امل طػػي  وتػػاؿ مالػػ  للشػػاُ  :  ين
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واإلمػػاـ مالػػ  اللسػػى مب قػػل بػػذ ادسػػذ الشػػيعاين وصػػار بيػػن ب  ػػالق ولسػػا ات ومنػػاظرات ونساعػػات واسػػلفاد  
ذ ى  ملوف مذى  اإلماـ ار حنيفة  و لػ  ظػاىر الروايػة اتػت ادس   وحمقل بذ ا واحل من قا مذ اآلخر

سػػلا لكػػا ثابػػت عنػػو وحػػ ت  صػػنف ا الشػػيعاين وحػػرر ُي ػػا املػػذى  الن قػػاين.  قػػا تػػاؿ ابػػذ عابػػليذ ا عسػػ د 
رسب املفل  ُ   ملوف مذى  اإلماـ ار حنيفة و ل  ظػاىر الروايػة الػل تنلػق ا املػذى  ادنفػ  سػلة  ل ػا 

 ذ ادسذ: حملقل ب
 و لػػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػػػاىر الروايػػػػػػػػػػػػػة اتػػػػػػػػػػػػػت
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف ا حمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعاين
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   والكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع املعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط
  ػػػػػػػػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػػا ا النػػػػػػػػػػػػػػػػ ادر
 وب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ازؿ

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 سػػػػػػػػػًلا لكػػػػػػػػػا ثابػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػن ب حػػػػػػػػػ ت
 حػػػػػػػػػػػػػرر ُي ػػػػػػػػػػػػػا املػػػػػػػػػػػػػذى  الن قػػػػػػػػػػػػػاين
 والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اترت بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنل امل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ط
  سػػػػػػػػػػنادىا ا الكلػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػاىر
 خرج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياخ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ا

 

ىذا اإلماـ مال  مع اإلماـ حمقل بذ ادسذ  واإلماـ الشاُ   اللسى مب قل بػذ ادسػذ وتللقػذ عليػو 
. انظػر  يػف ت ظػيب ال قػة ب  ػ ب لػع ع! ي لقػ ف وتاؿ:  لعت عذ حمقل بذ ادسذ وتري ب ػ  مػذ الكلػ 

ي رؼ تلر اآلخر وصما اآلخر  ُس ية الل    وتفرتة المة والك ـ ىذا  لو اتلار ب   ب   ا واحل من ب 
  ع تػػة لػػو باملػػذاى  الفس يػػة  مل تكػػذ املػػذاى  الفس يػػة ي ًمػػا مػػذ الػػلىر سػػع  للفػػرؽ المػػة بػػا  انػػت سػػعًعا 

ل ُيػػو ل حػػل ا و سػػك ا واجلقاع ػػا   قػػا يظػػذ ب ػػع النػػاس ويسػػ ؿ: المػػة منسسػػقة.    العلػػل ال احػػل رمبػػا جتػػ
املػػذاى  الرب ػػة و ل ػػب علػػى تلػػ  رجػػا واحػػل  و ل ػػب يسفػػ ف صػػًفا واحػػًلا و ل ػػب ضمػػ  ب  ػػ ب ب ً ػػا وصمػػا 
ب   ب ب ً ا   ذف ىػذه الس ػية الثانيػة: ا  تكػ ف املػذاى  و  يكػ ف ا جل ػاد الفس ػ  سػع  للفرتػة والنػداع 

 والل    والل دب   ق كخره.
خػػص املػػذاى   يُلفػػق ويللعػػع الػػرخص  يريػػل اف يلػػدوج لكػػذ تػػال ا: ا  يللعػػع اإلنسػػاف ر المػػر الثالػػث: 

حػػىت وجػػل تػػ ً  يسػػ ؿ:  ف الػػ يل لػػيق بشػػرط  تػػاؿ: ادقػػل هلل   اويسػػارً  ااب ىػػا غػػ  م اُػػق. ُػػذى  يع ػػث ظمينًػػ
رض  اهلل عن  يا ابا حنيفة اإلمػاـ العظػب. جػا  للنػاس يريػل عػ  ًدا يشػ لوف علػى النكػاح ُسػال :   نشػ ل 

حػػػىت وجػػػل تػػػ ً  عنػػل املالكيػػػة اف الشػػػ ادة ليسػػػت  اويسػػارً  انكػػػاح. بػػػلا ينسػػ  ويع ػػػث ا الكلػػػ  ظمينًػػػعلػػى ال
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لػػيق بشػػرط.   راح يع ػػث عػػذ م ضػػ ع  عػػ ف  اإلعػػ ادرط  ُسػػاؿ: نيخػػذ بسػػ حب بػػيف   لكػػذ الػػ يل عػػاعػػرطً 
نػت اخػذت مبػذى  مالػ  النكاح ُساؿ:   اسلنيع اف اُعلذ النكاح  اريل اف يك ف سرًا بيين وبين ا. تػال ا: ا

بشرط  ومذى  مال  اف اإلع ف   بل منو ُ   واج  ا النكػاح  ُػ  صمػ ز اف تػلخا  تاف الش ادة ليس
 ػػا بػػلوف  عػػ ف. ُع ػػث ُ جػػل اف اإلمػػاـ امحػػل يسػػ ؿ:  ف اإلعػػ ف سػػنة ولػػيق بشػػرط. ُلػػدوج بػػلوف ويل و  

س ـ و  مذ عس   الػلنيا ابػًلا  انظػر  يػف تلعػع ع  د و   ع ف  وتدوج زواًجا   يس ؿ بو احل مذ ا قة اإل
الثالث: ا  يللعع اإلنساف رخص املذاى ؛  الرخص يؤدي  ق املروؽ عذ اللكاليف الشرعية  وحذا المر امل ب

لف تلعػػع الػػرخص م نػػاه انػػو يع ػػث عػػذ ىػػ اه وعػػذ رغعػػات نفسػػو   ي ني ػػا بػػيت اؿ ال لقػػا   ىػػ  لػػيق ملعً ػػا 
 . ىذا بالنسعة مل ض ع ا خل ؼ.ا بيت اؿ ال لقا  ولكنو ينلس  ما ي اُق ى اهلل لقا  و  كخذً 
ل  اف رجػً  يػرى  :ُقا تس ل ف .-محو اهللر -ا ا دب اإلبا ينسع ال ض   عنل اإلماـ امحل تلنا: اف 

اف ا ػػا دػػب اإلبػػا يػػنسع ال ضػػ    ُػػذى  وت ػػلى عنػػل عػػ ص   ىػػذا الػػراي وىػػ  علػػى مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل
ُي ػػػا   سػػػ ل مػػػذ الشػػػاُ ية  ُ ػػػذا الشػػػاُ     راًمػػػا ل ػػػيفو ادنعلػػػ  اتػػػى لػػػو ب ػػػلا  دػػػب جػػػدور وا رمػػػو مػػػاـ م
ت ضػػي ُينػػػت  :سػػاـ وت ضػػػي    تػػاؿ ل ػػاحعو الشػػػاُ  ُ  ُلقػػا انل ػػػى ادنعلػػ  ح ػػرت صػػػ ة ال  ػػر  ادنعلػػ 

صػػلى بالنػػاس ا لػػت دػػب  بػػا. ُسػػاؿ:   يلػػـد ال ضػػ   مػػذ دػػب اإلبػػا. وذىػػ  ىػػذا الشػػاُ    مػػاـ املػػذى  و 
  ؟  ىا صم ز اف ي ل  خلفو اـ   ماًما

تػػاؿ:  ؟نسػػ ؿ: ي ػػل  خلفػػو. سػػئا اإلمػػاـ امحػػل  ان ػػل  خلػػف مػػذ   يػػرى نسػػع ال ضػػ   مػػذ النػػـ 
تاؿ: ن ب. تيػا: ان ػل  خلػف مػذ    ؟ن ب  تيا: ان ل  خلف مذ يرى املس  على اجلفم دوف  ليل ملة

ن ػػب. لهنػػا مسػػا ا خ ُيػػة وت ػػ  ال ػػ ة خلػػف امل ػػالف ا تػػاؿ:  ؟يػػرى نسػػع ال ضػػ   مػػذ ا ػػا دػػب اإلبػػا
  بػػا  ف اإلمػػاـ امحػػل سػػئا ىػػا ن ػػل  صػػ ت صػػ تو وت ػػ  اإلمامػػة الفػػروع    نػػو ىػػ  يػػرى صػػ ة ال ػػ ة

والسن ت ا ص ة الف ر ىذا مػذى  اإلمػاـ الشػاُ   وامػا اإلمػاـ امحػل ُػ ى اف  ؟خلف مذ يسنت ا الف ر
تػػػاؿ:  ؟روع  ُلقػػػا سػػػئا اإلمػػاـ امحػػػل: ان ػػػل  خلػػػف مػػذ يسنػػػت ا الف ػػػرالسنػػ ت ا صػػػ ة الف ػػػر غػػ  مشػػػ

ُ ػا تػ،ؾ ال ػ ة خلفػو ا  ! ي ين ل   اف الشاُ    مػاـ مسػ ل؟سع اف اهلل! ومذ   ي ل  خلف الشاُ  
 .!  ذف ال  ة خلف امل الف ا الفروع ص ي ة ول   نت ترى رايًا طمالفو؟ص ة الف ر وتع ث عذ غ ه
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ونسػيؿ اهلل بامسػو العظػب اف   عاُانػا اهلل و يػا ب- وىذا السابع: الردة عػذ اإلسػ ـ (:دَّةي كىالر  قولو: )
   ُالردة  عط العقاؿ ومن ا ال ض  .-ظميلنا على اإلس ـ والسنة

غسا امليت   ى    والثامذاملؤلف تاؿ: وى  لانية.   ذ ر سع ة ومل يذ ر الثامذ  جا مذ   يس  
  منسػ خ  )مذ غسا ميًلا ُلي لسػا ومػذ محلػو ُليل ضػي،حليث:  ؟سع ال ض    ما الللياُ ف غسا امليت ين

    يُ ػرؼ حػليث صػ ي  عػذ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػػلب اف ومل يسػا ب جػ ب الُ سػا مػذ غسػا امليػت احػل
وابذ ععاس   ُسل اُىت  ذا اب  ىريرة  مذ ات اؿ ال  ابة ؟اإلنساف  ذا غسا امليت ي لسا  ُقذ ايذ ات ا  ذا

لف الػع ع تػل يسػ ؿ:   ؟  وال  ابة ات احب ح ة  ىػا م ػو ىػذا اف ال ػ ابة م  ػ مم-رض  اهلل عن قا-
ن ػب  لكػذ ال ػ ار  ؟و  ـ رس لو صلى اهلل عليػو وسػلب  اد ة ا   ـ اهلل ؟ يف اف ت ؿ ال  ار ح ة

ؤيػل   يػا   ف تكلػب ا مسػيلة مػذ   وصػاح  امل ػنفى الليػا عليػو ال ػ ة والسػ ـ املالػذي عػاىل اللنديػا
مسا ا الفسو ُ  طملػ  مػذ حػالم:  مػا اف يكػ ف اخػذىا مػذ حػليث مس ػو مػذ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب ومل 

او مف  م ػا  او غػ    او اتيسػل ا  يعل نا  او يك ف تاسو واجل ل ُيو بنػا  علػى الن ػ ص الشػرعية  عق ما ػا
ب   علب  ُق اذ اهلل اف يسػ ؿ احػل مػن ب ب ػ  علػب  ُال ػ ابة عػلوؿ  وليق احلقاؿ ثالث  يف يس لوذل   

  ُاإلنسػاف تػل وال لؿ   يلكلب ا ديذ اهلل    بال لب؛ لف الك ـ ا ديػذ اهلل ب ػ  علػب ىػذا مسػسط لل لالػة
ىػذا  تػلكلب وتسػ ؿ: ىػذا حػ ؿ او ىذا غ  لذيذ ُػالمر ىػم  لكػذ افيلكلب ا الذواؽ  الن اـ ىذا لذيذ و 

حراـ. دوف اف يك ف عنػلؾ علػب او تكػ ف مػذ اىػا ال لػب او تنسػا عػذ اىػا ال لػب  ومػا سػ ى ذلػ  ُ نػو مػذ 
ـٌ لِلَػْفلَػػُروا  تاؿ ت اق: الس ؿ على اهلل ب   علب  }َوَ  تَػُس ُل ا ِلَقا َتِ ُف اَْلِسَنُلُكُب اْلَكِذَب َىػَذا َحػَ ٌؿ َوَىػَذا َحػرَا

}تُػػْا وجػا:   وتػػاؿ عػد [ٙٔٔالَػػِذيَذ يَػْفلَػػُروَف َعلَػى اللَػػِو اْلَكػِذَب َ  يُػْفِلُ ػ َفع مالن ػا:  َعلَػى اللَػِو اْلَكػِذَب ِ فَ 
ْ َ َواْلعَػْ َ  ِبَ ْ ِ ادَْق  َوَاْف ُتْشػِر  َ ا َوَما َبَنَذ َواإْلِ بِػِو ُسػْلنَانًا  ُ  ا بِاللَػِو َمػا ملَْ يُػنَػػد ؿْ ِ سَمَا َحَرـَ َرر َ اْلَفَ اِحرَي َما َظَ َر ِمنػْ

}َويَػػْ ـَ  تػاؿ ت ػاق:   ُػالس ؿ علػى اهلل ب ػ  علػب جرظمػة [َٖٖوَاْف تَػُس ُل ا َعَلى اللَػِو َمػا َ  تَػْ َلُقػ َفع مالعػراؼ: 
  ودمػػذ [ٓٙيَذع مالدمػػر: اْلِسَياَمػػِة تَػػػَرى الَػػِذيَذ َ ػػَذبُ ا َعلَػػى اللَػػِو ُوُجػػ ُىُ ْب ُمْسػػَ َدٌة اَلَػػْيَق ِا َجَ ػػَنَب َمثْػػػً ى لِْلُقَلَكػػ  ِ 
والشػاىل ىنػا:  مػا مل يشػرعو يلخا ا الكذب على اهلل مذ يلكلب ا ديذ اهلل ب   علب؛ لنو ينسػ   ق اهلل 

اف ال  ار  ذا تكلب ا مسيلة  ما اف يك ف تاحا باجل اد او بل تيف مس ػو مػذ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب  
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اـ نيخػػػذ   ُ ػػا رمػػذ ذمل ػػل  ُ ػػ  ح ػػة  و ف  ػػاف باجل ػػػاد عليػػو وسػػػلبُػػ ف  ػػاف مس ػػو مػػػذ النػػيب صػػلى اهلل 
 ؟باجل اده

نػػا ُي ػػا حػػليث عػػذ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو ُنيخػػذ باجل ػػاده   الػػ اب: اف نسػػ ؿ: ىػػذه املسػػيلة مػػا عُر
ي ػػا اجل ػػاد واحػػلو وسػػلب   عشػػر  ُيتر قػػا  ق  صػػابة  ا دبػػر الدمػػاف ا السػػرف الرابػػع ُي ػػا اجل ػػاد صػػ ار  ُو

  ومسػع خنعػػو واحاديثػػو  وصػاح  النػػيب صػػلى اهلل عليػو وسػػلب  اجل ػاد عػػ ص ح ػػر نػدوؿ الػػ ح ىػػ   قادػ
ُل ذا ا ثر الفس ا  يروف اف ت ؿ ال  ار ح ة    لنو   وتلسى الفسو وت لقو مذ النيب صلى اهلل عليو وسلب

ال ػػ ار  لكػػذ ىػػذه   ُنيخػػذ باجل ػػاد ولكػػذ لف اجل ػػاده مظنػػة ال ػػ اب ا ثػػر مػػذ اجل ػػاد غػػ ه  م  ػػـ 
ػػػ ع؛ لف المػػػر بال ضػػػ   مػػػذ غسػػػا امليػػػت   يُػػػلرؾ  هنػػػاُي ػػػا: ا ب  ػػػ بتػػػاؿ املسػػػيلة  مػػػذ حكػػػب ادػػػليث املُر

 با جل اد  وحذا تاؿ الناظب:
   َ ْيػػػػػثُ  َصػػػػػاِح ٍ  َعػػػػػذْ  اَتَػػػػػى َوَمػػػػػا
ْ ُ ػػْ ؿِ  ا تَػػاؿَ  َمػػا

َ
 اتَػػى َمػػذْ  رَمْػػ ُ  امل

 

*** 
*** 

 َعلَػػػػػػػػػػى عُ الَرُْػػػػػػػػػػ ُحْكُقػػػػػػػػػػوُ  رَايًػػػػػػػػػػا يُػَسػػػػػػػػػػاؿُ 
 اثْػَعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِحَػػػػػػػػػػػػػػػػػَذا الَرُْػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  َُادَػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ بُ 

 

  ق النيب صلى اهلل عليو وسلب. ُلو حكب املُر ع  ُقذ  اف يس لو ال  ار دما    اؿ للراي ُيو
 ٛالشريط: 

   ذ ر ن اتع الن ارة الك ى الل ى  م جعات الُ سا  ُذ رىا وى  سلة.
ػػرىل قولػو: ) ػػارىًة اٍلكيبػٍ نًػػي، الػػدَّاًفقي بًلىػػذَّةو كىًفػػي الاَّهى  ذا خػرج املػػين دًُسػػا بلػذة وجػػ  الُ سػػا   (:ًسػػتَّةه اٍلمى

ُػػ  صمػ  ُيػػو الُ سػا  وال الػػ  اف املػين طمػػرج  والل ػرز بس لػػو: الػلاُق بلػػذة. لف املػين  ذا خػػرج ب ػ  دُػػق ولػذة
غلسػا وب ػل ال سػا خػرج منػو املػين بػلُق ولػذة   ا خػرجمذ اإلنساف بلذة وبلُق  لكذ ل  ُرضنا اف اإلنساف 
   لف ىػػذا خػػرج ب ػػ   ؟  ُ ػػا صمػػ  عليػو اف ي لسػػامنػو بسايػػا املػػين امل جػػ دة ا الػػذ ر ولكن ػا   ختػػرج بلػػذة

 دُق ولذة.
 وى  القاع  ُ ذا ح ا القاع وج  الُ سا اندؿ او مل يندؿ. (:كىاٍلًتقىاءي اٍلًختىانػىٍينً قولو: )
ـي اٍلكىاًفرً قولو: ) ًإٍسالى ذا اسػلب الكػاُر وجػ  عليػو اف ي لسػا؛ لف النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب ُػ  (:كى

مذ اسلب اف ي لسا  والساعلة ا اصػ ؿ الفسػو: اف المػر ل احػل مػذ المػة امػر لكػا مػذ عػار و ا  امر ب ع
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تلػػػ  ال لػػػة او ا ذلػػػ  ال صػػػف  ُك نػػػو امػػػر ب ػػػع مػػػذ اسػػػلب اف ي لسػػػا م نػػػاه اف  ػػػا مػػػذ اسػػػلب يلدمػػػو اف 
 ي لسا.

ػػٍيضي ) قولػػو: وىػػذا الرابػػع مػػذ م جعػػات ال سػػا  وب  ػػ ب ي ػػ  بانسنػػاع ادػػيع  ىػػا امل جػػ   (:كىاٍلحى
سػػػ ا  تلنػػػا ىػػػذا او ىػػػذا ُػػػاملراة  سمػػػا ت لسػػػا مػػػذ حي ػػػ ا  ذا ط ػػػرت  ؟ادػػػيع او امل جػػػ  ىػػػ  انسنػػػاع ادػػػيع

 .وانسنع اللـ
 ُ   م ج  ايً ا للُ سا. (:كىالنػ فىاسي قولو: )
ػػٍوتي قولػػو: ) ي ػػين مػػذ  ؟مػػذ م جعػػات ال سػػا   يػػف املػػ ت ي جػػ  الُ سػػاىػػ  السػػادس ىػػذا  (:كىاٍلمى

   على الحيا  صم  اف يُ سل ا امليت.مات وج  ت سيلو  وغسا امليت ُرض على الكفاية
  انلسػػا  ق الن ػػارة مػػذ الن اسػػة  الوؿ الكػػ ـ السػػابق الن ػػارة مػػذ ادػػلث والن ػػارة الثانيػػة ىػػ  

الن ارة مذ ادلث   بل ُي ا  ؟الن ارة مذ ادلث والن ارة مذ الن اسة مالن ارة مذ الن اسة  ما الفرؽ ب
مػػذ نيػػة  وامػػا الن ػػارة مػػذ الن اسػػة ُ نػػو   ُيشػػ،ط ُي ػػا النيػػة  وحػػذا لػػ  اف الشػػ ص مػػثً  وجػػل ذماسػػة علػػى 
 ؟الرض ُ ػػػا  ثػػػاين يػػػـ  منػػػر وزالػػػت الن اسػػػة مػػػذ الرض مػػػع انػػػو مل ينػػػ   زالل ػػػا ُ ػػػا ضمكػػػب بن ػػػارة احملػػػا

   ومذ اجا ذل  ملا اع،طنا النيةال اب: ن ب؛ لف الن ارة مذ الن اسة مذ باب ال،وؾ   يش،ط ُي ا النية
سنشػػ،ط ا الن ػػارة مػػذ حػػلث اف يكػػ ف امللن ػػر مسػػلًقا  عػػاتً   اـ الن ػػارة مػػذ الن اسػػة   يشػػ،ط  ُلػػ  

 ذا  ؟ىػػا تن ػػر اـ   وعػػ ا ال سػػالة ُرضػػنا الثػػ ب عليػػو ذماسػػة  اخػػذىا صػػيب او  نػػ ف ووضػػ  ا ا ال سػػالة
  سست عروط اللن   و اف املا  ط  ر ُ هنا تن ر و  يش،ط بذل  النية.

، كىميػزىاؿو قولو: ) ػةو، كىميزًيػلو ػًة، كىًىػيى ميٍشػتىًملىةه عىلىػى أىٍربػىعىػًة أىٍشػيىاءى: نىجىاسى ػارىةي ًمػنى النَّجىاسى الثَّػاًني: الاَّهى
ملػاذا   نسػػ ؿ: العػيا  النػػاىرة:  ؟سػع ة  ُلقػػاذا مل ن ػلد العيػػاف النػاىرة العيػػاف الن سػة (:بًػًو، كىميػػزىاؿو عىٍنػوي 

  بػلؿ اف نسػ ؿ: الن اسػات  ػذا واحل  اثنم  ث ثة  ون لدىا حىت ننظر مثا ما يس لػ ف  ق الانػ  اإلصمػار
د ُي ػا: السنػذ  وادريػر  لف الناىرات   ح ػر حػا  ُسػنظا ن ػل ؟و ذا  نس ؿ: الناىرات  ذا و ذا. ُلقاذا

والػػػػػ رؽ  واجلشػػػػػ   والن ػػػػػاس  وادليػػػػػل  ... و  تنل ػػػػػ   لكػػػػػذ الن اسػػػػػات حم ػػػػػ رة  والصػػػػػا ا العػػػػػيا  
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  والصا ا اعيا نا الن ارة والرض والثياب واد ارة؛  قا تػاؿ السػ لي ا نظػب الس اعػل  ُالصػا الن ارة
 ذ ن ل الن اسات.ا العيا  الن ارة ُ  حاجة اف ن ل الناىرات لك

. وعنػلي ا النسػ ة: الن اسات اوً : ب ؿ وغػا ط (:النَّجىاسىةي بػىٍوؿه كىغىاًئطه ًمٍن غىٍيًر مىٍأكيوؿو قولو: )
؛ لنػو غػ  مػي  ؿ  ف ت ػل مػذ ادي انػات ب ؿ وغا ط وغ  مي  ؿ. وتل تك ف: ب ؿ وغا ط مذ غػ  مػي  ؿ

وال لػب عنػل –ي اف غ  املػي  ؿ سػييِ ذ ػره  لكػذ ل ػا املػراد ُ ؽ احر  ُاد ُسييِ ب ل تليا و ا حي اف حمـر
؛ لف العػ ؿ وال ػا ط  مػا الع ؿ وال ا ط مذ غ  املي  ؿ  وحينئذ تك ف ال عارة ليق علي ا اسػللراؾ -اهلل ت اق

اف طمػػرج مػػذ حيػػ اف مػػي  ؿ  او طمػػرج مػػذ حيػػ اف غػػ  مػػي  ؿ  ُػػالع ؿ وال ػػا ط اجلارجػػاف مػػذ حيػػ اف مػػي  ؿ 
ف على املذى   وحػذا  نسػاف راعػ  غػنب واصػابو اعػيا  مػذ روث ال ػنب او ب حػا وصػلى ا ث بػو ُ ػ تو طاىرا

صػػ ي ة  و  عػػ  اف ال قػػا اف يل يػػي لل ػػ ة ويكػػ ف نظيًفػػا لكػػذ نسػػ ؿ: ليسػػت ىػػذه ذماسػػة مان ػػة مػػذ 
املػذى  اهنػا   لكػذ   وىذا ال  ي  مذ مذى  اإلماـ امحل  وب ع اىػا ال لػب يػرى اهنػا ذمسػةص ة ال  ة

طػاىرة  ويلفػػرع علػى ىػػذا مسػػا ا  ثػ ة  ومثالػػو: ادقػاـ  لػػ  اف  نسػػانًا  ػاف ي ػػل  وادقػاـ ا ب ػػع المػػا ذ 
ي لو ويروح  وع ص ي ل  ولنف،ض صػ ة الق ػة ولنفػ،ض انػو اإلمػاـ الػذي خنػ  بالنػاس ومػرت محامػة 

  يػلب ال ػ ة؛ لنػو ذرؽ ادقػاـ طػاىر الػ اب: ؟ُ ػا لػو اف يػلب صػ تو اـ بنلػت صػ توُذرتت على ثيابػو  
لف ادقػاـ مػػي  ؿ  ُػ ذا اردت اف ت ػػرؼ ىػذا اديػػ اف ُ ػ تو طػػاىرة او ذمسػة اوؿ عػػ   ت ػرؼ ىػػا ىػ  دمػػا 

ُ ػػ تو طػػاىرة؛ لنػػو صمػػ ز ا لػػو  ىػػ  لػػيق  ؟  والعع ػػا  ىػػا ُ ػػ تو طػػاىرة اـ  يعػػاح ا لػػو او دمػػا ضمػػـر ا لػػو
وم و صم ز ا لو ليق م ناه مذ املػي   ت عػادة لكػذ الصػا ا الط قػة  مي  ً  ا ال ادة لكذ صم ز ا لو 

   ذوات امل ال  مذ الن   واملس  د ما  اف لو خمل  مذ الن  ي يل بػو او  ػاف لػو نػاب مػذ السػعاع  ادا
 يف،س بو  لكذ العع ا  ليق لو خمل  ي يل بو.

ٍمػره قولو: ) اـ لػيق  ؟ىػا ىنػاؾ دليػا علػى اف اجلقػر ذمسػةاجلقػر  ُػ ف اجلقػر ذمسػة  و الثالػث:  :(كىخى
خػػذىا تاعػػلة: اي مسػػيلة يػػلكلب ُي ػػا ال لقػػا   اي مسػػيلة م جػػ دة ا  لػػ  الفس ػػا   ؟ىنػػاؾ دليػػا علػػى ذلػػ 

ُ لي ػا دليػا علقػو مػػذ علقػو وج لػو مػذ ج لػػو    ظمكػذ اف يكػ ف ا  لػ  اىػػا ال لػب الػذيذ طمػاُ ف اهلل عػػد 
  دليا علي ا  ن ب  تل صم ا اإلنساف دليل ػا  تػل يكػ ف دليل ػا تياًسػا وجا ويلس نو مسيلة ىكذا مذ راس ب 
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ُ  يلـد اف يك ف دليل ا نص  ب ع الناس يل  ر ويس ؿ: ىذه املسيلة ليق علي ا دليا صػ ي  صػري    ػا 
اف تكػ ف املسػا ا الشػرعية  ل ػا دليػػا  . لػيق بػػ ـزالدلػة ُي ػا  مػا صػ ي  غػ  صػػري  او صػري  غػ  صػ ي 

ُيسللؿ    ُ ف  ث ًا مذ الن  ص الل[ٕ٘ٚ}َوَاَحَا الَلُو اْلعَػْيَع َوَحَرـَ الر بَاع مالعسرة: ري ؛  الشقق ص ي  ص
 ا مذ احكاـ ى  مذ تعيا الظاىر   مذ تعيا النص ال ري   وب   ا مذ تعيا د لة اإلعػارة  وب  ػ ا مػذ 

ف ػػـ   لكػػذ السػػؤاؿ ىنػػا مػػا ىػػ  الػػلليا علػػى اف اجلقػػر تعيػػا د لػػة اإلظمػػا  واللنعيػػو  وب  ػػ ا مػػذ تعيػػا د لػػة امل
ـُ رِْجػػٌق ِمػػْذ َعَقػػِا الَشػػْينَاِف َُػػاْجَلِنُع ُهع ماملا ػػلة: تػػاؿ ت ػػاق:  ؟ذمسػػة }ِ سَمَػػا اجْلَْقػػُر َواْلَقْيِسػػُر َواْلَْنَ ػػاُب َواْلَْزَ 
و ذا تػػردد بػػم محلػػو علػػى ادسيسػػة    الػػرجق لػػو حسيسػػة و ػػاز  ُادسيسػػة ادسػػية  وانجمػػاز الن اسػػة امل ن يػػة [ٜٓ

  وتاؿ بو ابذ تيقية  وابػذ   وذماسة اجلقر ى  م لقل املذاى  الرب ةومحلو على انجماز ُ نو ضُمقا على ادسيسة
السػ ؿ بن اسػة اجلقػر تػ ؿ لػيق عليػو دليػا.    وتل مس ت ب ػع النػاس يسػ ؿ:حـد  وجا ال لقا  سلًفا وخلًفا
ل قة مذ ال قة الرب ة واتعاع ب ومئات اىا ال لب  ل ب ضمكق ف بن اسة اجلقر سع اف اهلل! ىؤ   الجلة ا

! ىػذا خنػي  تػل يسػ ؿ:   اُ ػب دلػيل ب. تػل يسػ ؿ:   اعػرؼ دلػيل ب. ؟  ييِ واحل ويس ؿ: ليق عليو دليػا
! ؟دليػاتل يس ؿ: خالف ب غ ىب بلليا كخػر م ػارض لػو. لكػذ اف تػ ؿ تػاؿ بػو ا قػة الػلنيا يسػاؿ: لػيق عليػو 

  وحػػب دليػػا كخػػر ا السػػركف  تػػال ا:  ف اهلل عػػد وجػػا تػػاؿ ا  لابػػو ي ػػف لػػر النػػة: ُ ػػذا مػػذ اجلنػػي والػػراة
  لػػ   انػػػت لػػػر الػػلنيا مل ػػػفة  ػػػذا   ىػػذا ا سػػػياؽ املػػػلح[ٕٔ}َوَسػػَساُىْب َربػاُ ػػػْب َعػػرَابًا َطُ ػػػ رًاع ماإلنسػػػاف: 

 دما اخل ت بو لر النة   ذل  اسللل ا بيدلة اخرى.   وىذا  ؟ال صف ا اف ا ذل  ملًحا جلقر النة
يػىوىافو ميحىرَّـو فػىٍوؽى اٍلًهر  قولو: )  حملـر ُ ؽ احر. ادي انات ن عاف:الرابع: ادي اف ا (:كىكيل، حى

 الن ع الوؿ: حي اف معاح ال ا  وىذا طاىر با حىت ُ ػ تو طػاىرة سػ ا   ػاف صػ  ًا مثػا الرنػ 
 ف  ع  اد ب مثا الع  . او ادقاـ  او  ا

النػػ ع الثػػاين: حيػػ اف حمػػـر ا لػػو  وىػػذا ُيػػو تف ػػيا  ُػػ ف  ػػاف  ػػاحرة او دوهنػػا ا اد ػػب واجللسػػة ُ نػػو 
طاىر ظاىره اـ ُ  تو ذمسة  ظاىره و ذل  ل ابو وسؤره وعرتو طػاىر  وامػا  ف  ػاف ا ػ  مػذ احػرة  الػذ   

بػػم اىػػا ال لػػب  ُاملػػذى  انػػو ذمػػق ومػػذ ادلػػل ب ادػػليث    وادقػػار ُيػػو خػػ ؼوالكلػػ  والث لػػ  ُ نػػو ذمػػق
  ) ف اهلل ورسػػ لو ين يػػانكب عػػذ دػػـ  ادقػػر الىليػػة ُ هنػػا رجػػق،الػػذي جػػا  ُيػػو ت لػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب: 
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وب ع اىا ال لب تاؿ بن ارتو  وال  ي  ا املذى  اهنا ذمسة ُي لن  عرتو  وب ع اىػا ال لػب رخػص ُيػو 
   ُ  ل ا ال لة ا ذل  ى  الن اؼ. هنا مذ الن اُم عليكب،)واسللل ا  ليث: 
بىاغً قولػػو: ) ػػري بًالػػد   ذف مػػذ الن اسػػات امليلػػة  قيػػع اجدا  ػػا مبػػا ا ذلػػ   (:كىًجٍلػػدي كيػػل  مىٍيتىػػةو، كىالى يىٍاهي

ذا وىػػػ وىػػػذا مػػػذى  اإلمػػػاـ امحػػػل تػػػاؿ املؤلػػػف: و  ين ػػػر بالػػػلباغ. ؟اللػػػل  وىػػػا ين ػػػر جلػػػل امليلػػػة بالػػػلباغ
 اف جلل امليلة   ين ر باللباغ. -رمحو اهلل–ال  ي  وا ثر الروايات عذ اإلماـ امحل 

  ُ ػا )اظما  ىاب ُدبغ ُسل ط ػر،تل يس ؿ تا ا: عنلنا حليث عذ النيب صلى اهلل عليو وسلب:  س:
 .؟اإلماـ امحل ترؾ ادليث اـ مل يعل و ادليث

:  مػػػا انػػػو تػػػرؾ ادػػػليث او مل يعل ػػػو ادػػػليث  ب ػػػع النػػػاس يل ػػػ ر اف املسػػػيلة علػػػى احلقػػػالم جػػػػ:
وليسػػت املسػػيلة  ػػذل   ىػػذا ادػػليث بلػػغ اإلمػػاـ امحػػل بنػػرؽ واسػػانيل وروايػػات   ضمفظ ػػا احػػل مػػنكب  ولػػ  

ييِ  ذا ادليث ب سناد واحل  ق النيب صلى اهلل عليو وسػلب مػا ذ ػره ب سػناد واحػل  امػا اف واحل طُل  مذ 
 ذف بل ػو  رؽ وروايات واسانيل وحكب ب لػة ُيػو  تػاؿ: ىػذا ادػليث   ي ػ  م لػ ؿ.اإلماـ امحل ُسل بل و بن

 لػ  تعػا   ادليث لكذ مل ي   عنله وص  عنله حليث ععػل اهلل بػذ عكػيب اف النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب
وتػػػاؿ اإلمػػػاـ امحػػػل ا ىػػػذا ادػػػليث: مػػػا اجػػػ د   )ا  تنلف ػػػ ا مػػػذ امليلػػػة ب ىػػػاب و  ع ػػػ ،اف ظمػػػ ت بشػػػ ر 

سناده. ُ ػ  و  وحػليث الػلباغ اعلػو  و ثػ  مػذ امللػيخريذ ي كسػ ف ُيس لػ ف: حػليث ععػل اهلل بػذ عكػيب  
     واهلل!      ذف ليسػػت الس ػػية اف اإلمػػاـ امحػػل تػػرؾ ادػػليثم ػػنرب وم لػػ ؿ  وحػػليث الػػلباغ صػػ ي 

اهلل عليػػو وسػػلب طػػاؼ    اف النػػيب صػػلى   سػػ ؿ: مػػا  لعػػت حػػليثًا    عقلػػت بػػويػػ،ؾ ادػػليث  اإلمػػاـ امحػػل ي
اف  ضمفظ الف الف حليث ما ترؾ ُي ا حليثًا    عقا بو    ىذا ادليث على الع   ومل اطف على الع  .

النيب صلى اهلل عليػو وسػلب طػاؼ علػى الع ػ   و ػاف ا زمانػو ظمن ػ ف مػذ دخػ ؿ الع ػ   ق املنػاؼ ُقػا طػاؼ 
 عليػػو وسػػلب احػػل ب واعنػػى ابػػا طيعػػة دينػػارًا ُػػاحل ب علػػى الع ػػ   حػػىت  نػػو روى حػػليث اف النػػيب صػػلى اهلل

  ُ ػب مػػذ اتسػى النػػاس هلل  واورع النػاس  واعقػػا النػاس بسػػنة   مػذ حرصػػ ب علػى السػػنةواعنػى اد ػاـ دينػػارًا
رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب    يػػيِ واحػػل ملػػيخر ويسػػ ؿ: ىػػذا اإلمػػاـ امحػػل تػػرؾ ىػػذا ادػػليث.    ىػػذا 

ه و  نسػ ؿ: مل ي ػ  عنػله لسلػة مػا بل ػو     بل ػو ادػليث بيسػانيله وطرتػو لكنػو تػاؿ: ادليث مػا صػ  عنػل
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. ُينع ػ  اف يُ لػب ىػذا  . ُ  يُ قا بو وحليث ععل اهلل بذ عكيب ص ي  عنله تاؿ: ما اج د  سنادهُيو علة
ال قػة امللسػلمم ُع ع الناس يل ػ ر اف السػ ؿ ىػذا  ذا صػ  و عػامل مػذ ال لقػا  امللػيخريذ وخالفػو  مػاـ مػذ 

ص  ادليث عنله  امػا  ؟تاؿ:  ذا ص  ادليث ُي   على القيع ون،ؾ ت ؿ امحل. ص  ادليث عنل مذ
اف تيِ بل  ي  عامل مليخر واإلماـ امحل اطلع على النرؽ وتاؿ:   ي   ادليث. ُ  تلدمو و  تس ؿ: ما 

عليػػو وسػػلب. وجػػا  مػػرة واحػػل يفكػػر  ػػذا اللفكػػ   اخػػذ بالسػػنة  و  تسػػ ؿ: ىػػذا تػػرؾ سػػنة رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل
  الػػذي جػػا  ُيػػو ادػػليث  قػػا تػػاؿ سػػفياف بػػذ عيينػػة:  ف املػػراد ىػػ  جػػا   ق  مػػاـ دار اح ػػرة مالػػ  بػػذ انػػق

)ي ع  اف ي رب الناس ا عاد اإلبا ُ  صمػلوف اعلػب مال . ا حليث اف النيب صلى اهلل عليو وسلب تاؿ: 
جػا  عػ ص  ق اإلمػاـ  ياف بذ عيينة ا  حلى الروايلم عنو: ىػ  مالػ  بػذ انػق.  تاؿ سفمذ عامل امللينة،

لػػو لػػو مػػذى  طمػػالف ظػػاىر ومػػذى  مالػػ  ا خيػػار انجملػػق  ؟مالػػ  تػػاؿ: يػػا  مػػاـ حػػليث خيػػار انجملػػق عُر
ادليث  ُع ع الناس عنله جراة يس ؿ: مال  ترؾ ادليث.    ما ترؾ ادليث با تيولو  ُرؽ بم اف ي،ؾ 

ع امل ـ عذ ال قة الع ـ،:   ي جل عػامل اد ليث  وم اذ اهلل اف ي، و  واإلماـ ابذ تيقية يس ؿ ا  لابو )ُر
. ُ ػا  عػ ص لنمػاـ مالػ  وتػاؿ: يػا مذ ا قة الليذ يل قل ترؾ سنة مذ سنة الرسػ ؿ صػلى اهلل عليػو وسػلب

ا العسيع. ي ين تعػا اف ت ػرؼ ال لػب  تاؿ: ىذا ادليث حفظلو وانت تل   مع ال عياف ؟ ماـ بل   ادليث
وتعػػا اف ختػػط و سػػ  احملػػ ة وانػػا اعػػرؼ ىػػذا ادػػليث  بػػا رواه اإلمػػاـ مالػػ  عػػذ نػػاُع عػػذ ابػػذ عقػػر  اصػػ  

  و  نسػػ ؿ: م ػػذور بػػا نسػػ ؿ: مػػيج ر ا ىػػذا ؟  ُ ػػا نسػػ ؿ:  ف مالًكػػا م ػػذور ا ىػػذالكنػػو تيولػػو السػػانيل
ظػػب ا قػػة الػػليذ  و  يظػػذ اإلنسػػاف  ذا وتػػف علػػى ت ػػ ي  حػػليث اف ُسػػط. وىػػذا امػػر ينع ػػ  اف يُ لػػب اف يُ 

 ضما ب بو الوليم واآلخريذ ويس ؿ: امحل خالف السنة  ومال  ترؾ ادليث. ُ ذا خني وينع   اف يُ لب.
  وتػػل -رمحػػو اهلل–تػػاؿ املؤلػػف: وجلػػل  ػػا ميلػػة  و  ين ػػر بالػػلباغ. وىػػذا ىػػ  مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل 

ا ثع  ػػا عػػػذ اإلمػػاـ امحػػػل مسػػاً  و  ًمػػػا ب  ػػ ب   يثعل ػػػا  ىػػذا  ولكػػػذ ىػػذه الروايػػػة روي عنػػو انػػػو رجػػع عػػػذ
 .-رض اف اهلل ت اق عليو–ويس ؿ:  ف ىذه رواية خمالفة ل ثر الروايات عنو 

ٍوتًػًو كىآدىًمػيٍّ قولو: ) رى حىيىواًف بىٍحرو الى يػىٍنجيسي ًبمى ا ذمػق  لكػذ ُ ظػب امليلػة ايً ػ (:كىعىٍظمي كيل  مىٍيتىةو غىيػٍ
امليلة يسلثو من ا ثػ ث اسػلثنا ات وذ ػر املؤلػف من ػا اثنػم  تػاؿ: وغػ  حيػ اف  ػر   يػن ق مب تػو. حيػ اف 
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؛ لس لو صلى اهلل عليػو وسػلب: الع ر الذي   ي يري    ا الع ر ح ؿ حيو وميللو  حىت ل  مات حلف انفو
دمػػ    يػػن ق بػػامل ت. والثالػػث ي ػػاؼ: وىػػ  مػػا     والثػػاين: اآلدمػػ   ُػػ ف اآل)احلػػت لنػػا ميللػػاف ودمػػاف،

 نفق سا لة مثا الذباب  ذا وتع ا اإلنا  ُلي قسو   ما  ذا مات   ي ر؛ لف ميللو طاىرة.
زىالىةى قولو: )   با لػ  وتلنا:   ُيش،ط ا مديا الن اسة عرط (:كىأىمَّا اٍلميزًيلي: فػىهيوى كيل، مىٍن ييٍحًسني اٍْلً
 ُن ر الن اسة ط رت. وجا  السيا مل ي جل  نساف
ػػػاري ًفػػػي قولػػػو: ) ٍلػػػًب كىاٍلًخٍنزًيػػػًر كىاٍْلىٍحجى ػػػرىاًب ًفػػػي اٍلكى ػػػوري كىمىػػػعى التػ، ػػػزىاؿي بًػػػًو فىػػػػاٍلمىاءي الاَّهي كىأىمَّػػػا اٍلمي
 املداؿ بو ث ثة ام ر:  (:ااًلٍسًتٍجمىاًر خىاصَّةن 

باملػػا  الن ػػ ر  امػػا املػػا  النػػاىر ُػػ  صمػػدئ المػػر الوؿ: املػػا  الن ػػ ر  ُػػ    ػػا  زالػػة الن اسػػة    
 للن اسة.

) ذا ولػػغ الكلػػ  ا  نػػا  ؛ دػػليث: المػػر الثػػاين: املػػا  الن ػػ ر مػػع الػػ،اب ا ذماسػػة الكلػػ  واجلنديػػر
  ُيشػػ،ط ا ذماسػػة الكلػػ  واجلنديػػر سػػعع مػػرات مػػع الػػ،اب  ُػػ  بػػل احػػل ب ُاغسػػلو سػػعً ا  حػػلاىذ بػػال،اب،

 مذ ما  وتراب.
الثالث: املسػ  ويكػ ف ذلػ  ا سػل قار خاصػة   ذا خػرج مػذ  نسػاف اجلػارج  ىػا يلػـد غسػلو المر 
  يلػػػـد ذلػػػ   صمػػػ ز  زاللػػػو باملػػػا  الن ػػػ ر او باملسػػػ  بالح ػػػار  او باملناديػػػا ورم ىػػػا  ولكػػػذ  ؟باملػػػا  الن ػػػ ر

م ضػع ال ػادة    وىذا خػاص مب ضػع الرخ ػة  امػا  ذا جتػاوز اجلػارجُيش،ط ث ث مس ات مع ح  ؿ اإلنسا 
  ق الث ب او  ق الرجا او رم  ذل  ُ  بل مذ غسلو باملا .

ػةي بًػوً قولو: ) شػرع  زالل ػا  ػا عػ   ت لػق الن اسػة بػو يُ  (:كىأىمَّا اٍلميزىاؿي عىٍنوي: فىكيل، مىػا عىًلقىػًت النَّجىاسى
مذ الديت وت ت ُيو ذماسة  عنو  لكذ عنل ال لقا  ا املذى  اف اللىذ املا ع  ذا تن ق   ي ر  مثا:  نا 

 .يس ل ف:   ظمكذ تن  ىا خب ؼ املا 
تًوً قولو: ) نًًو كى ػىٍوًبًو كىبػيٍقعىًة صىالى  زالة الن اسة عرط ل  ة ال  ة  عنػلنا  (:كىيػىتىاىهَّري اٍلميصىل ي ًفي بىدى

ة ال ػ ة ث ثػة امػ ر: الن ارة مذ ادلث عػرط  وعنػلنا  زالػة الن اسػة عػرط  و زالػة الن اسػة امل لػ ة ا صػ 
بالعػػلف  العػػلف املػػراد بػػو ظػػاىر العػػلف وىنػػا تاعػػلة: الن اسػػة ا بػػاطذ  اوً : ا  والثػػ ب  والعس ػػة. نعػػلا العػػلف
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   ضمقػا ا  ؟    تؤثر  اإلنساف صمري ا جسله اللـ  ُ ػا ىػذا مػانع مػذ صػ ة ال ػ ةالعلف   حكب حا
 ل  ُجرح ُ رج اللـ الكث  الفاحري اثر ذل .  يؤثر  لكذ  ؟بننو ال ذرة  ىا ىذا يؤثر

دمػػػا ين ػػػر مبشػػػيو يس لػػػ ف:  ػػػا مػػا يل ػػػا بػػػو المػػر الثػػػاين: مػػػا يل لػػػق بػػػالث ب  الثػػ ب ىػػػ  مػػػا يلعسػػػو و 
ن ػػػب  صمػػػ   زالػػػة  ؟ويل ػػرؾ  ر لػػػو. مػػػثً  لػػػ  ربػػط تقاًعػػػا برجلػػػو  يػػػث ين ػػر مبشػػػيو ىػػػا صمػػػ   زالػػة الن اسػػػة

 اره يل رؾ  ر لو.الن اسة؛ لنو ا حكب امللع س باعلع
 الذي يس ل عليو ويسف عليو   بل اف يك ف طاىرًا.  المر الثالث: بس ة ال  ة  ُاملكاف

ي ػا تف ػي ت  وىذا الك ـ السابق  لو على الشرط الوؿ مذ عػروط صػ ة ال ػ ة وىػ  الن ػارة ُو
 و  ـ  لكذ بسية الشروط الك ـ ُي ا اتا.

 ٜالشريط: 
ى  عرط الن ارة  تاؿ املاض  ما يل لق بالشرط الوؿ مذ عروط ال  ة و  ُسل سعق م نا ا اللرس

تسسػيب الفسػػو  ق ارب ػة اربػػاع  :  ف الفسػػو عشػرة اعػػيا . وذ رنػا اف املشػػ  ر ا  لػ  الفسػػو -رمحػو اهلل-املؤلػف 
راؽ  وم ػاص  وجنايػة  واسػل راج  ذلػ   ولكذ املؤلف تسقو  ق عشرة اتساـ: ععادة  وم املة  واجلقاع  ُو

.   ذ ػػر اف ال عػػادات لػػق: ال ػػ ة  والد ػػاة  وال ػػـ   وادػػج  وال ػػاد    وا ػػا  وعػػرب  وتسػػب امل اريػػث
. وبػػلا ا  ذ ػػر اف الػػذي يل لػػق بال ػػ ة سػػع ة امػػ ر: عػػرط  ور ػػذ  وواجػػ   وسػػنة  ومعػػاح  ومكػػروه  وحمػػـر

نا عػػػروط عامػػػة تل لػػػق بكػػػا الشػػػروط ُػػػذ ر مػػػذ الشػػػروط عػػػرطم  وىػػػذه الشػػػروط الػػػل تل لػػػق بال ػػػ ة  وعنػػػل
  وال سػػػا واللقييػػػد واإلسػػػ ـ عػػػروط  ػػػا عقػػػا يػػػراـ  ومل يػػػذ رىا ال عػػػادات  وىػػػ : ال سػػػا  واللقييػػػد  واإلسػػػ ـ

 مذ ال عادات. املؤلف؛ لهنا عروط تل لق بال ابل س ا   اف م لًيا اـ  اف غ  م ا
  عنػػػػلما ذ ػػػػر املؤلػػػػف وتػػػػل اعػػػػرنا  ق مسػػػػيلة ُي ػػػػا خنػػػػي طعػػػػاع  و سسػػػػت منػػػػو وىػػػػ  ا الن اسػػػػة

ولػػ  رج ػػت  ق بلايػػة  ا ط مػػذ غػػ  مػػي  ؿ.غػػا ط وغػػ  مػػي  ؿ. وال ػػ اب: بػػ ؿ وغػػالن اسػػات تػػاؿ: بػػ ؿ و 
سػو اهلل ونفػع بػو-ر احملسق الكلاب ص ّ  ب ػع النقػاذج مػذ امل نػ ط ومن ػا ال ػف ة الوق مػذ امل نػ ط   -ُو

ي ا ىذا امل ضع  .وليست واًوا ،مذ)ومذ تيما صمل اهنا  ُو
 انلسا املؤلف  ق الشرط الثاين مذ عروط ال  ة وى : دخ ؿ ال تت.  
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: اٍلوىٍقتي قولو: ) الشرط الوؿ: الن ارة مذ ادلث  والشرط الثػاين: الن ػارة مػذ الن اسػة   (:الثَّاًلثي
ي ػػ وف عنػػو بػػلخ ؿ  امػػا الشػػرط الثالػػث: ُ ػػ  ال تػػت. وت عػػ  اغلػػ  الفس ػػا  اصػػ اب امللػػ ف عػػذ ىػػذا الشػػرط

ت  و  ي ػػ وف بال تػػت  يس لػػ ف: الشػػرط الثالػػث: دخػػ ؿ ال تػػت. وا الق ػػة يس لػػ ف: مػػذ عػػروط صػػ ة ال تػػ
 الق ة ال تت. 
 .؟او الشرط ى  دخ ؿ ال تتما الفرؽ بم الل ع  بيف الشرط ى  ال تت  س:
الفرؽ يل   ا الفرؽ بم ص ة الق ة وال ل ات اجلقق؛  الظ ر مثً   الظ ر عرط صػ ل ا  جػ:

. خبػػ ؼ الق ػػة ُ ننػػا نسػػ ؿ: عػػرط صػػ ل ا اف دخػػ ؿ ال تػػت  و  نسػػ ؿ: عػػرط صػػ ل ا اف تكػػ ف ا ال تػػت
الق ػػػة لػػ  صػػػ ىا ا ال تػػت صػػػ ت ولػػ  صػػػ ىا تعػػا ال تػػػت او ب ػػػله مل  ؟تكػػ ف ا ال تػػػت. مػػا لػػػرة ذلػػ 

ا  لكػذ لػ  ت    اما الظ ر ل  ص ىا تعا ال تت   ت  ؛ لف عرط الظ ر دخ ؿ ال تت وال تػت مل يػلخ
ص ىا ب ل ال تت ت   ت ا ؛ لف دخ ؿ ال تت  سق  خبػ ؼ الق ػة ُ هنػا   تس ػى  ي ػين لػ  ُرضػنا اف 
اىػػػا تريػػػة عػػػلدىب لسػػػػ ف ونػػػام ا عػػػذ صػػػػ ة الق ػػػة مػػػثً  ومل يسػػػليسظ ا    ب ػػػػل خػػػروج وتػػػت الظ ػػػػر   ذا 

الق ػػػة   تس ػػػى  ُػػػ ذا مل تسػػػع ا  ي ػػػل هنا ظ ػػػرًا؛ لف ؟اسػػػليسظ ا صملق ػػػ ف وي ػػػل ف الق ػػػة ت ػػػا  اـ ظ ػػػرًا
 ال تت مل ت   ب له و سما ت لى ظ رًا.

: الثالث: ال تت. اي الثالث مذ عروط ال  ة ال تت  وال ل ات اجلقق م اتيل ا  -رمحو اهلل–تاؿ 
  اآلِ:

دوؿ اما الظ ر ُيػلخا وتل ػا بػدواؿ الشػقق  وم ػو زواؿ الشػقق اف تػ (:ًفي الظ،ٍهًر بًالزَّكىاؿً قولو: )
ع ملػػو الظػا  ُػن ذ ننظػػر  ذا  ؟  والػذي ي ػ  عنػػو الفس ػا  بكعػل السػػقا   و يػف ن ػرؼعػذ منل ػف السػػقا 

طل ت الشقق جتل اف الظا ط يا باجتاه ال رب    لقا ترتفع الشقق يس ػر الظػا  يس ػر  يس ػر    يعػلا 
زواؿ الشػقق  ىػذا ىػ  وتػػت  ذ ال ػة الخػرى ُ ػذا ىػ  وتػت  ُػ ذا بػلا ا الديػادة مػيديػل مػذ ال ػة الخػرى

و ب ػػل   لػػيق ىػػ  منل ػػف الن ػػار ىػػ  ب ػػله بيسػػ   ي ػػين يسػػلره ب  ػػ ب بينػػالظ ػػر  وىػػ  ب ػػل منل ػػف الن ػػار
  .   ومنل ف الن ار وتت هن منل ف الن ار بن   ث ث دتا ق
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 ، سػاعة ومػا يل لػق  ػا مػذ اوتػات ال ػل ات  ولنعػلا مػذ الظ ػر  قػا بػلا الفس ػا  مػذٕٗنيخذ الػػ )ول
النػػيب  لف الظ ػػر ىػػ  الػػل بػػلا  ػػا ج يػػا عليػػو السػػ ـ حينقػػا اـَ  ؟صػػ ة الظ ػػر  ملػػاذا بػػلاوا مػػذ صػػ ة الظ ػػر

ة امل اتيػت  صلى اهلل عليو وسلب ا ادليث ُلػاب  ه ا ىػذا  تلنػا: الشػقق  ذا طل ػت   وى  عقل ب ا م ُر
ذا صػػارت الشػػقق ا  عػػل السػػقا  ُ ػػذا ُػػ ف الظػػا يكػػ ف طػػ يً  باجتػػاه ال ػػرب    يس ػػر  يس ػػر  يس ػػر  ُػػ 

 ذا وصػػا الظػا  ق ات ػػر حػػل و  يلػػـد  ؟  و يػف ن ػػرؼ اف الشػػقق صػػارت ا  عػل السػػقا وتػت هنػػ  م لػػظ
  الظػػا يكػػ ف ط يػػا باجتػػاه امل ػػرب   يس ػػر  يس ػػر  يس ػػر  ولنفػػرض مػػثً  اف عنػػلؾ عقػػ د اف ين ػػلـ الظػػا

 اغل  الحياف  اغل  الحياف   ين لـ  يعسى ىناؾ ظا  ا ط لو م،  تل ين لـ ظلو  اًما  وىذا   ضم ا
  لكػػذ  ذا مل ين ػػلـ الظػػا  يػػف لكػػذ ا ب ػػع الحيػػاف ين ػػلـ  ُػػ ذا ان ػػلـ الظػػا ىػػذا ىػػ  الػػدواؿ بػػ   عػػكاؿ

ػػػو مػػػػذ خػػػػ ؿ  ؟ن ػػػرؼ الػػػػدواؿ نسػػػ ؿ:  ذا تنػػػػاىى ت ػػػػر الشػػػاخص ُ ػػػػذا ىػػػػ  منل ػػػف الن ػػػػار  وظمكػػػػذ اف ت ُر
 ر  ق كخر الن ار وتسسقو على اثنم ي ني  منل ف الن ار.ادساب   س  مذ اوؿ الن ا

 وىنا ُا لة خاصة لن ب ال لب:
  وامل لػ  ىنػا حينقػا : الن ار الشرع   والن ػار ادسيسػ  او الفلكػ الن ار ينلق عنل الفس ا  ب ط تم

  يعػلا مػذ طلػ ع الف ػر  تلنا: منل ف الن ار وتت هن   امل ل  الن ار ادسيس  او الفلك   لف الن ار الشرع
والن ار ادسيس  او الفلك  او امليساِ يعلا مذ طل ع الشقق  ُقذ طل ع الشقق  ق غرو ا  ذا تسقنا علػى 
اثنم ي نينا منل ف الن ار ىذا وتت هنػ   واحسػ  تعلػو دتيسلػم تسريعًػا وب ػله دتيسلػم تسريعًػا او ثػ ث تعلػو 

  ىػػذه الػػلتا ق الربػػع او السػػت تسريعًػػا ىػػذه ىػػ    عػػل السػػقا او ثػػ ث ب ػػله؛ لف الشػػقق تكػػ ف دخلػػت ا
وتػػػت الن ػػػ  الػػػذي يكػػػ ف ا منل ػػػف الن ػػػار وىػػػ  مػػػذ اوتػػػات الن ػػػ  امل لظػػػة الػػػل   ي ػػػلى ُي ػػػا    ر  ػػػل 

  ذا اتيقت ال  ة وى  ا املس ل  ُ ذا ما يل لق مبنل ف الن ار. الن اؼ وت ا  الفرا ع و عادة القاعة
نػػا ذلػػ  بػػيف الظػػا ب ػػلما تنػػاىى و ذا  ر ػػت ا لشػػقق عػػذ  عػػل السػػقا   عػػذ منل ػػف السػػقا   وعُر

ت ػػره صػػار علػػى ات ػػر حػػاؿ  بػػلا يديػػل مػػذ ال ػػة الثانيػػة  اآلف سػػيعلا الظػػا ا الديػػادة مػػذ ج ػػة الشػػرؽ؛ لف 
ة الشػرؽ   ػ   ولػيق بال ػرورة اف يكػ ف ق ج ة الشرؽ يديل ما ً   اآلفالوؿ  اف  الظا باجتاه ال رب  يعلا 

  ُػػ ذا بػػلا زيػػادة الظػػا باجتػػاه  اًمػػا  تػػل يكػػ ف اػػاً  مػػا ً   ق الشػػرؽ  و ػػاف تعػػا ذلػػ  اػػاؿ مػػا ً   ق ال ػػرب



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

47 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

الشرؽ ُ نا نسػ ؿ:  ف وتػت الظ ػر تػل دخػا. وطمػرج وتػت الظ ػر  ذا صػار ظػا الشػ   مثلػو ب ػل ا  الػدواؿ  
ين  ػاف طػ يً  باجتػاه ال ػرب وبػلا يس ػر  يس ػر  سػب،  ي ػٓٔ  تناىى ت ره عنل )عنلنا عق د مثً  ط لو م،

سػػب،  او عػػ   مػػىت نسػػ ؿ:  ف وتػػت الظ ػػر تػػل ٓٔسػػب، بػػلا ا الديػػادة ومل يػػنسص عػػذ )ٓٔيس ػػر  ملػػا صػػار )
سب، ىػذه تسػقى عنػل ٓٔلف الػ ) سب،؛ٓٔم،+ٔسب،  )ٓٔم، باإلضاُة  ق )  ذا صار ط ؿ الظا ؟خرج

لف الػع ع تػاؿ: ىػذه مل تػرد ا الحاديػث والػذي  ؟اللليا على اعلعارىػا وىذه م ل ة  ما الفس ا  ا  الدواؿ
ورد م ػػ  ظػػا الشػػ   مثلػػو او مثليػػو ا صػػ ة ال  ػػر  لكػػذ اإلنػػاع من سػػل علي ػػا  و  ظمكػػذ اصػػً  اعلعػػار 

اؿ دوف النظػر  ق ا  الػدو  لننا ل  ُسرنا ادليث علػى م ػ  ظػا الشػ   مثلػو ؟اوتات ال ل ات بلوهنا  ملاذا
  ا ب ػع اليػاـ ي،ت  على ىػذا اف يكػ ف ا ب ػع ايػاـ السػنة وتػت الظ ػر   يػلخا  طمػرج تعػا اف يػلخا

يكػ ف اتػا عػػ   ا الظػا اف يكػػ ف ظػا الشػػ   مثلػو  خاصػة  لقػػا ذىعػت باجتػػاه الشػقاؿ وب ػػلت عػذ خػػط 
  لكػذ  ذا تػا ذلػ ا سل ا  او ذىعت باجتاه الن ب وب لت عذ خط ا سل ا   و لقػا ات،بػت مػذ املنل ػف 

ذىعػت ب يػل باجتػاه الشػػقاؿ عػذ خػط ا سػػل ا  او جنػ ب اجتػاه خػط ا سػػل ا  رمبػا يكػ ف اتػػا ظػا علػى مػػلار 
نسػ ؿ:   يػلخا اصػً   طمػرج تعػا اف  ؟  ُكيف نس ؿ طمرج وتػت الظ ػر مػىتاليـ  مثلو با رمبا ا ثر مذ ذل 

  واتفسػػت املػػذاى  علػػى اف ا  الػػدواؿ م لػػ    وحػػذا اتفػػق ال لقػػا يػػلخا؛ لف الظػػا   يكػػ ف اتػػا مػػذ مثلػػو
وىذه مذ مسا ا اإلناع الػل يكػ ف اإلنػاع ُي ػا جاريًػا  ػرى النسػا  وال قػا ُي ػا صمػري  ػرى النسػا  وعػيخ 

رمحػو –عنلما تكلب عذ عقػا اىػا امللينػة  وامل ػروؼ مػذ اصػ ؿ اإلمػاـ مالػ   -اهلل رمحو-اإلس ـ ابذ تيقية 
ىػػا امللينػػة علػػى تف ػػيا ا املػػراد بػػذل   لكػػذ اإلمػػاـ تسػػ  الػػليذ ملػػا عػػرح عقػػا اىػػا ا حل ػػاج ب قػػا ا -اهلل

ُيقػػا صمػػري  ػػػرى النسػػا ح ػػة باتفػػاؽ ال قػػة. الشػػ   الػػذي صمػػري  ػػػرى  امللينػػة تػػاؿ:  ف عقػػا اىػػا امللينػػة
ىػذا تػل النسا  وىنػاؾ ب ػع العػيا  تُنسػا نسػا  سػناد: حػلثنا ُػ ف  تػاؿ: حػلثنا ُػ ف  تػاؿ: اخ نػا ُػ ف. 

ضم ا ُيو الل اتر ويسقى الل اتر اللفظ   وىناؾ ت اتر كخر يسقى الل اتر امل ن ي  مثػا: ح ػة النػيب صػلى اهلل 
عليو وسلب  ُ ننا  ذا نظرنا  ق حليث ُ ف مػذ ال ػ ابة نسػ ؿ: ىػذا ادػليث   يعلػغ ا ذاتػو درجػة اللػ اتر  

 ق ع ا تلؿ د لة يسينية تن ية مل اترة   ع  ُي ا اف وادليث اآلخر   يعلغ درجة الل اتر  والثالث  لكذ 
  ومب ق ع الدلػة ُ ػذا يسػقى تػ اتر النيب صلى اهلل عليو وسلب حج ح ة ال داع  وىذا امر تن   ا الشري ة
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ومل تثعػػت بػػالل اتر اللفظػػ   ومػػذ انكرىػػا ُسػػل  م نػػ ي  مػػثً : ىنػػاؾ مػػذ احكػػاـ الشػػري ة ثعلػػت بػػالل اتر امل نػػ ي
ىػػ :  ل ًمػػا مػػذ الػػليذ بال ػػرورة مػػع اف اللػػ اتر ح ػػا ُي ػػا بػػامل و  وىنػػاؾ نػػ ع ثالػػث مػػذ انػػ اع اللػػ اترانكػػر م 

الل اتر ال قل   رمبا   جتل حليث وحليثم وث ثػة  لكنػ  جتػل عقػا المػة جػيً  ب ػل جيػا علػى ىػذا  ُ ػذا 
. لف جرياف ال قا ا العيا  ي ين عذ نسا اإلسناد  وحذا تاؿ ب ع السلف: ال قا اح   لينا مذ اإلسناد

ػػات  م ضػػع  الػػل جتػػري  ػػرى النسػػا ىػػذا   عػػ  انػػو تػػ اتر  ي ػػين م ضػػع ال ػػفا  م ضػػع الك عػػة  م ضػػع عُر
ينُ  ف بالعيػت ا  مددلفة  م ضع جعا ُاحل  م ضع جعا ع   وغ  ذل   ىذه المة جيً  ب ل جيا  ل ب

ملكاف  ُ ذا ت اتر تن   الثع ت  و ذل  نس ؿ ىنا:  ف عقا ىذا املكاف  ويس  ف بم ال فا واملروة ا ىذا ا
المة جيً  ب ػل جيػا ا ادا  صػ ة الظ ػر و دخػاؿ وتل ػا  سمػا ىػ  بػدواؿ الشػقق  ق م ػ  ظػا الشػ   مثلػو 
ب ل ا  الدواؿ  وىذا الذي جرى عليو ال قا اهنب   يلخل ف وتت ال  ر    ب ل ا  الػدواؿ  ُ ػذه الس ػية 

 .د ُي ا لفظ ا ادليث    اهنا مرادة ا ادليث واإلناع علي او ف مل ير 
والمثلة على الل اتر  ث  جًلا  مثً  عنلنا ص ة امل رب ج رية  الوق والثانيػة ج ريػة والثالثػة سػرية  

ىػذا امػر ملػ اتر   ضملػاج اف تسػ ؿ: حػلثنا ُػ ف عػذ ُػ ف اف النػيب  ؟وصػ  و مػذ ؟ىذا ادليث اخرجػو مػذ
ى اهلل عليػػو وسػػلب  ػػاف يسػػرا ا الوق ج ػرًا وا الثانيػػة ج ػػرًا و ػػاف يسػػر ا الثالثػة  ىػػذا امػػر ملػػ اتر  جػػرى صػل

وىػػػ  اتػػ ى مػػػذ حػػليث واحػػػل  ُ ػػذا الثعػػػ ت اتػػ ى مػػػذ ثعػػ ت ذلػػػ    عليػػو عقػػا املسػػػلقم جػػيً  ب ػػػل جيػػا
   او نسػا طعسػة عػذ طعسػة  وىناؾ مسا ا  ث ة مذ مسا ا الفسو ثعلت مبثا ىذا النسا  نسػا ملرسػ  ادليث

 ثعػات اف ال يػل لػو  ؟او ت اتر عقل   ومذ امثلة ذل : ص ة ال يل  ىا ص ة ال يل حػا خنعػة او حػا خنعلػاف
احل مذ الفس ا  امللسلمم ا ذل    ل ػب علػى اف ال يػل يسػل    خنعلاف ىذا اتفاؽ بم الفس ا  مل طمالف
وم و ت ب بو العل ى ي ين ضملاجو الناس  ل ب ا  ا  ؟ ب بو العل ىحا ىاتاف اجلنعلاف  ىا ص ة ال يل امر ت

جيا وا  ا تنر وا  ا زماف  وضم ره النػاس؛ ال امػة  واجلاصػة  وضم ػا مب قػع مػذ النػاس  ُ ريػاف عقػا 
المػػة جػػيً  ب ػػل جيػػا مػػذ زمػػذ اللػػاب م  ق ي منػػا ىػػذا علػػى اف ال يػػل طمنػػ  ُي ػػا خبنعلػػم ي ػػين عػػذ تنلػػ  

تػل يسػ ؿ عػ ص: الػلليا حػليث  ؟وتػاؿ: مػا الػلليا علػى اف ال يػل حػا خنعلػاف   ُل  جا نػا عػ صاإلسناد
ععيل اهلل بذ ععل اهلل بذ علعة بذ مس  د اف النيب صلى اهلل عليو وسػلب  ػاف طمنػ  خبنعلػم ا ال يػل  ويعلػلا 
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 ؟اـ ثعػ ت ادكػب الػذي ُيػوص ة ال يل باللكع . ىذا ادليث مرسا مذ مراسيا ص ار اللاب م  ثع تػو اتػ ى 
  اما ىذا ادليث سػ ا  حكقػت علػى املرسػا بال ػ ة ادكب الذي ُيو؛ لنو ثابت باإلناع وبالل اتر ال قل 

 والسع ؿ وا حل اج او حكقت عليو ب لـ ال  ة ُ ذا   يؤثر ا تع ؿ املسيلة  ُليُلنعو لذل .
س ػػػا  وتررىػػػا الفس ػػػا  ا املػػػذاى  الرب ػػػة ُلػػػيق بسػػػليل ابػػػًلا اف يػػػؤتى  ق احكػػػاـ اطعػػػق علي ػػػا الف

وتناتل ػػا اىػػا ال لػػب وانجمل ػػلوف وال قػػة جػػيً  ب ػػل جيػػا   ينظػػر ويسػػ ؿ: ادػػليث الػػذي روي ُي ػػا ُيػػو مسػػاؿ. 
مػػذ ج ػػة ال ػػناعة اإلسػػنادية    اف ادكػػب ا املسػػيلة  ولػػ   ػػاف ادػػليث ُيػػو مسػػاؿ  ولػػ   ػػاف ادػػليث ضػػ يًفا

 .اإلناع ثابت يكف  ا ثع تو دليا
 ذف زواؿ الشقق دخا وتت الظ ر  و ذا صػار ظػا الشػ   مثلػو ب ػل ا  الػدواؿ خػرج وتػت الظ ػر 

ر نسػػلقر حػػىت ودخػػا وتػػت ال  ػػر  ولػػيق بين قػػا اعػػ،اؾ ُػػ ذا خػػرج ىػػذا دخػػا ىػػذا  ُػػ ذا دخػػا وتػػت ال  ػػ
طػ ؿ ظػا الشػ    صػارسػب،  ُػ ذا ٓٔم، وٕب ل ا  الدواؿ ايً ا  ي ين نس ؿ مثً : ) ي   ط ؿ الظا مثليو

مثليػػو ب ػػل ا  الػػدواؿ ُسػػل خػػرج وتػػت صػػ ة ال  ػػر ا خليػػاري  ودخػػا وتػػت صػػ ة ال  ػػر ا ضػػنراري    
يؤخر  ليو    مذ عذر عنل ال رورة   ق غروب الشقق  ُ ذا صلى اإلنساف ال  ر ُسل دخا ا حسو وتػت 

رد اف ت ل  ص ة ال  ػر   صمػ ز لػ  اف الن    ىذا الثاين مذ اوتات الن   لكنو وتت هن  خمفف  ي ين  
ُػ  ت ػل  صػ ة ناُلػة    العػيا    تلن ع  لكنو وتت خمفف  وم ػو الل فيػف انػو ُت ػلى ُيػو صػ ة النػازة

  و يػػػة املسػػػ ل علػػػى الػػػل ورد  ػػػا الػػػلليا  قػػػا ذ رنػػػا؛  ػػػر  ل النػػػ اؼ  و عػػػادة القاعػػػة  وت ػػػا  الفػػػرا ع
 غ ىب   ُت لى. خ ؼ  عنل الشاُ ية ُت لى وعنل

وتػػػت الن ػػػ  ب ػػل صػػػ ة ال  ػػػر  ق غػػروب الشػػػقق  ُػػػ ذا  ُع ػػل صػػػ ة ال  ػػر وتػػػت هنػػػ   ويسػػلقر
  من ا جد  ُسل دخا وتػت هنػ  م لػظ وملتػو دتػا ق م ػلودة عرعت الشقق ا ال روب   رد ما تعلا ي ي 

 ػػذه الػػلتا ق ال تػػت ُي ػػا ب  ػػ ب ضمػػلىا بػػيربع دتػػا ق الػػل تسػػل رتو الشػػقق حػػىت تسػػلكقا غرو ػػا وغيا ػػا  ُ
 .  وحذا ل  ح رت جنازة ا ال تت   ُي لى علي ا حىت ت رب الشققليق هنًيا خمفًفا با ى  هن  م لظ

ُ ذا غربت الشقق واملس  د ب رو ا اسلكقاؿ ال روب  اف ي رب ترص الشقق  لو  ي ين ل   نت 
ا الع ػر  وادكػػب علي ػا اهنػا غنسػػت امػاـ الع ػر علػى الشػػاطئ تنظػر  ق الع ػر ُل ػػل اف الشػقق غنسػت 
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 ذا  و  نريػػػل اف نػػػلخا ا مسػػػا ا ُلكيػػػة  ُاملس ػػػ د ىػػػذا مػػػذ انجمػػػاز باعلعػػػار نظػػػرؾ   باعلعػػػار حسيسػػػة المػػػر
  ي ػػين الُػػق امامػػ   امػػا  ذا  ػػاف امامػػ  معػػو عػػاؿ وغػػاب ورا  ػػا ُػػ   وجػػلت اف تػػرص الشػػقق تػػل غػػاب

 .لكاما ُ ذا تل خرج وتت ال  ر ودخا وتت امل ربامام  الُق ُ اب ترص الشقق خلف الُق با
؛ ووتت امل رب يسػلقر مػذ غيػاب الشػقق غيابًػا  ػامً   ق اف ي يػ  اثػر ضػ   ا وىػ  الشػفق المحػر

وامل لػ  ىػ  الشػفق  لف الشقق ب ل غيا ا يعسى ض وىا ُ ذا ذى  الشفق المحر الذي ى  مذ كثار الشقق
 شفق المحر ُسل خرج وتت ص ة امل رب ودخا وتت ص ة ال شا .المحر وليق البيع  ُ ذا غاب ال

    وال ػػػرورة  ق طلػػػ ع الف ػػػرووتػػػت ال شػػػا  يسػػػلقر مػػػذ غيػػػاب الشػػػفق ىػػػذا  ق ثلػػػث الليػػػا الوؿ
رمس  ال تت مػذ امل ػرب  ق الف ػر   نسسػقو علػى ث ثػة ُػ ذا ذىػ  الثلػث الوؿ  ؟و يف ن رؼ ثلث الليا

ذ ال ػ ي  ا املػػذى    لكػاري  وب  ػ ب رخػػص ا اللػيخ   ق ن ػف الليػاُسػل خػرج وتػت ال شػا  ا خليػ
 انو  ق ثلث الليا و  يؤخر ب ل ثلث الليا    مذ عذر وى  وتت اضنراري.

ُػػ ذا طلػػع الف ػػر ال ػػادؽ وىػػ  العيػػاض امل ػػ،ض ا الُػػق؛ لف الشػػقق ب ػػل غرو ػػا يكػػ ف حػػا ضػػ   
لعيػػاض امل ػػ،ض  مػػذ ج ػػة الشػػرؽ يسػػعس ا الشػػفق البػػيع  ا خلف ػػا الػػذي ىػػ  الشػػفق المحػػر  وتعػػا طل ع ػػا

وامل لػػ  ىنػػا العيػػاض امل ػػ،ض؛ لنػػو تػػل يظ ػػر مػػذ ضػػ   ا ضػػ   عقػػ دي  ُ ػػذا ال ػػ   ال ػػام دي يسػػقى عنػػل 
الفس ػا  الف ػر الكػاذب   ذا رايػػت العيػاض امل ػ،ض ا الُػق ُػػيوؿ مػا يظ ػر ىػذا العيػػاض امل ػ،ض ُسػل خػػرج 

ي ودخا وتت ص ة الف ر  ويسلقر  ق اف يظ ر جد  مذ ترص الشقق  ُ ذا ظ ػر وتت ال شا  ا ضنرار 
 جد  مذ ترض الشقق ُسل خرج وتت الف ر.

   رد ما ترى الف ر ال ػادؽ ُسػل دخػا وليُلنعو ىنا  ق اف دخ ؿ وتت الف ر يلخا م و وتت هن 
وىػػ  ك ػػل الرواتػػ    ف ػػر ر  لػػم   راتعػػة ال  ودخػػا وتػػت هنػػ    ُي ػػلى ُيػػو عػػ   مػػذ الن اُػػا  وتػػت الف ػػر

وت لى ا وتت الن   ىػذا  لكػذ   يُلنػ ع ُي ػا ويسػلقر وتػت الن ػ   ق طلػ ع جػد  مػذ الشػقق   ذا طلػع 
جد  مذ الشقق ُسل خرج وتػت الف ػر وخػرج وتػت الن ػ  امل فػف ودخػا وتػت هنػ  م لػظ  ي ػين  ذا ظ ػر 

تيػػل رمػػ   ويسػػلره ب  ػػ ب  ترتفػػع الشػػقق تػػرص الشػػقق   ت ػػل  ا ىػػذا ال تػػت صػػ ة جنػػازة  انلظػػر حػػىت
 . باثنا عشر دتيسة او ربع الساعة  او رم  مذ ذل 
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ساعة،  وما يل لػق  ػا مػذ احكػاـ ال ػ ة  وىنػاؾ اعػيا  تل لػق  ػا غػ  ٕٗمل اتيت الػ ) ىذه بالنسعة
مػذ ىػذه ال  ة  ي ين مثً : ال ـ   يلخا وتت ال ـ  مذ طل ع الف ر وينل   ب روب الشقق   ا وتػت 

الوتػػػات ب  ػػػ ا ي،تػػػ  علي ػػػا احكػػػاـ وب  ػػػ ا   ي،تػػػ  علي ػػػا احكػػػاـ  مػػػثً  الف ػػػر ال ػػػادؽ ي،تػػػ  عليػػػو 
  مػاذا لػ  تػاؿ رجػا  مراتػو:  ف طلػع الف ػر احكاـ  امػا الف ػر الكػاذب ُػ  ي،تػ  عليػو عػ   مػذ الحكػاـ

املسيلة اف يرتع ا علي ا لرة رتعػ ا  ل بالفس ا  وب ع الص ليم  ذا اعي ؟الكاذب ُينت طالق. ماذا ي،ت  عليو
  ُل ل مثً  مذ املسا ا  اع ر ادج ىا اع ر ادج ع اؿ وذو الس لة علي ا لرة ا الن ؽ وال لاؽ والظماف

مػػذ الثقػػرات ُ ػػب اآليػػة لكػػذ مػػذ  ؟خػػ ؼ  مػػا لػػرة ىػػذا اجلػػ ؼ ؟وعشػػر مػػذ ذي اد ػػة اـ ذو اد ػػة  ػػامً  
ىػا ىػ  عػ اؿ  ؟  مػا ىػ  ىػذه[ٜٚٔ}اْدَػجا َاْعػُ ٌر َمْ ُل َمػاٌتع مالعسػرة: ية  اآلية ج ة الثقرات الفس ية ال قل

ب ػع الفس ػا  يرتػ  عليػو لػرة وب  ػ ب  ؟خ ؼ  ما لرتو ؟اـ وعشر مذ ذي اد ة ؟وذو الس لة وذو اد ة
ي اد ػػة. ىػػا ي ػػين مػػثً  ادنابلػػة يس لػػ ف: اعػػ ر ادػػج: عػػ اؿ وذو الس ػػلة وعشػػر مػػذ ذ   يرتػػ  عليػػو لػػرة 

  ىا ي،ت  على ىذا حكػب ُس ػ  ي،ت  على   ف اع ر ادج عشر مذ ذي اد ة وليست ذا اد ة  امً  
لػػ  تػػاؿ رجػػا  مراتػػو:  ف  ؟  ي،تػػ  عليػػو عػػ    لكػػذ لػػ  اراد احػػل اف يرتػػ  عليػػو مػػاذا يسػػ ؿ ؟عنػػل ادنابلػػة

او تػاؿ  ؟مب ػ  ذي اد ػة  ػامً   انس ت اع ر ادج ُينت طالق. ُ ا تنلق مب   عشر مذ ذي اد ػة اـ
رجا: واهلل!   ا لب ُ نًا ا اعػ ر ادػج. ُينػيب علػى ىػذا  ذا  لقػو ا اليػـ  الثػاين عشػر مػذ ذي اد ػة ىػا 

 على اجل ؼ. ؟ضمنث اـ  
ًليًو كىٍقتي اٍلمىٍغًرًب ًمٍن كىيىًليًو كىٍقتي اٍلعىٍصًر ًمٍن مىًصيًر ًظل  الشٍَّيًء ًمثٍػلىوي ميٍختىارنا  يمَّ ضىريكرىةن كىيى قولو: )

ًر ًإلىى  ػيليًث الَّلٍيًل ميٍختىارنا   يػػػػػمَّ ضىػػػػػريكرىةن كىيىًليػػػػػًو  مىًغيًب الشٍَّمًس كىيىًليًو كىٍقتي اٍلًعشىاًء ًمٍن مىًغيًب الشَّفىًق اٍْلىٍحمى
ت الف ر طلػ ع  امػا الشػقق اـ طلػ ع هناية وت (:كىٍقتي اٍلفىٍجًر ًمٍن طيليوًع اٍلفىٍجًر الثَّاًني ًإلىى طيليوًع الشٍَّمسً 

جػػد  مػػذ الشػػقق  وهنايػػة وتػػت ال  ػػر وبلايػػة وتػػت امل ػػرب: غػػروب جػػد  مػػذ الشػػقق اـ  ؟جػػد  مػػذ الشػػقق
 .غروب  اما الشقق ؟غروب  اما الشقق
ةي: بًتىٍكًبيرىةو قولو: )   ي ين اف  دراؾ ال تػت ضم ػا بلكعػ  اإلنسػاف تعػا خػروج ال تػت (:كىتيٍدرىؾي الصَّالى

ت  على ىذا اف ت صف ص تو بيهنا ادا  وليست ت ا   طعً ا املػذى    يشػ،ط ف نيػة الدا  والس ػا   وي، 
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  بػػا لػػ  صػػلى ب ػػل ال تػػت ونػػ ى الدا  وىػػ  ا حسيسل ػػا ت ػػا  ىػػا لػػ  صػػلى اإلنسػػاف الس ػػا  ومل ينػػ  الدا 
امل رب ُ ػلى وىػ  ا ظنػو ى  مثً  ا س ذ مظلب و  ي رؼ الليا مذ الن ار ُاجل ل لي ي  ص ة  ؟جتدئ

وا اعلساده اف ىذه ال  ة ادا  وا لشف ب ل ذل  اف ال تت تل خرج واهنا  انت ت ا    ادا  ُ ا ت ػ  
 ت   ص تو؛ لف نية الس ا  والدا  ليست عرطًا وسييِ م نا عنل الك ـ على النية. ؟ص تو اـ  

  ي ػػين الفػػرؽ   و ػػذل  القاعػػةلرؾ وتل ػػا    بػػ دراؾ ر  ػػةُالق ػػة   يُػػ (:كىاٍلجيمىعىػػةي ًبرىٍكعىػػةو قولػػو: )
يظ ر ايً ا ا مذ ادرؾ مذ ال  ة جدً ا ُسل ادرؾ القاعة   نساف وصا لل ـر  ت ضي معكرًا وخرج مذ بيلو 
لكذ ح ا زحاـ مروري ُ صا واإلماـ ا اللش ل الخ   تاؿ: اهلل ا    وجلق ُسلب اإلماـ  بػا حػىت لػ  

ووصػا يكػ ف مػلرً ا لل قاعػة  لكػذ ا الق ػة تػيخر  ؟صملق  ُ ا يك ف ملرً ا لل قاعػة اـ  سلب تعا اف 
   ويكقل ػا  ؟واإلماـ ا اللش ل الخ  مذ ص ة الف ر ُكػ  وادر ػو ا تشػ له ُ ػا يكػ ف مػلرً ا لل ق ػة

 ظ رًا  ف  اف ن ى الظ ر.
 ٓٔالشريط: 
ري اٍلعىٍورىةً قولو: )  ابع مذ عروط ال  ة: س، ال  رة.الر  (:الرَّاًبعي: سىتػٍ
ري اٍلعىٍورىًة ًبمىا الى يىًصفي اٍلبىشىرىةى مىا بػىٍينى سيرًَّة رىجيلو كىريٍكبىًتًو كىأىمىةو مىا يىٍظهىري غىالًبنػا كىحيػرَّ قولو: ) ػا سىتػٍ ةو كيل،هى

ـو  ػػفٍّ كىقىػػدى ػػرى كىٍجػػوو كىكى ومبػػاذا ضم ػػا  وال ػػ رة ومػػا  السػػ، :[ِ]امػػراف - قػػا بػػم املؤلػػف-عنػػلنا  ذف ال ػػ رة  (:غىيػٍ
: اصػ ؿ الفسػو لفػظ مر ػػ  مػذ جػدايذ مفػرديذ احػػلشما: ىػ    قػا يسػ ؿ ال لقػػا  دا ًقػا ا مسلمػة اصػ ؿ الفسػػو

الص ؿ  واآلخػر: الفسػو  وعنػلنا سػ، ال ػ رة مر ػ  مػذ جػدايذ مفػرديذ احػلشما: السػ،  واآلخػر: ال ػ رة  تػاؿ 
عشرة.  ذف   يك ف س،ًا     ذا  اف  ا ا   يُرى لػ ف العشػرة مػذ املؤلف ا بياف م و الس،: مبا   ي ف ال

 

 
،ضة  ُيمراف ليست مف  ً  لعم  وعنلنا ا ل ة ب ع ال رب امراف معللا مؤخر  ونلة:  قا بم املؤلف نلة م  [ِ]

 يلدم ف املثو اللف منلًسا  تس ؿ: جا  الرج ف  رايت الرج ف  وسلقت على الرج ف. والعيت املش  ر: 
ْ ِل َغايَػَلاَىا ***ِ َف اَبَاَىا َواَبَا اَبَاَىا 

َ
 َتْل بَػَلَ ا ِا امل

 بل ا ا انجمل غايلاىا. و اف الصا على ل ة ا ثر ال رب اف يساؿ: غايلي ا.وم ضع الشاىل منو ا ت لو: تل 
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  ح قػػو  وحػػذا لػػ  اف اإلنسػػاف لػػعق ثيابًػػا ُ ػػا ت    وال صػػف ىنػػا يُػػراد بػػو لػػ ف ال ػػ رة او لػػ ف العشػػرةورا ػػو
ن ػب ت ػ  صػ تو  لكػذ  ؟الري  وصارت الثياب ملل سة ب  رتػو مػذ اوؿ ال ػ ة  ق كخرىػا ىػا ت ػ  صػ تو

  د ما   ي ف لػ ف العشػرة  ي ػين   يكػ ف خفيًفػا عػفاًُا يُػرى لػ ف العشػرة مػذ ورا ػو  ىػذا ىػ  املس ػ د  املس
 ذ ر املؤلف اهنا على ث ثة اتساـ: ؟ُل  لعق عيًئا عفاًُا مل يكذ ساترًا ل  رتو  وما ى  ال  رة الل ُتس،

ىنػػا بس لػػو: مػػا بػػم سػػرة رجػػا  السسػػب الوؿ: عػػ رة الرجػػا  تػػاؿ: مػػا بػػم سػػ،ة الرجػػا ور علػػو. وعػػ 
. ُ ذا تيا: مػذ    ومل يسا: مذ السرة  ق الر عة؛ لف ىذا حملقاور علو. لف السرة والر عة غ  داخلم ا ال  رة
ُيو خ ؼ وتف ػي ت عنػل اىػا ال لػب  وامػا لفظػة: مػا بػم   ؟ ذا  ق  ذا  ُ ا ما ب ل  ق داخا اـ خارج

 .السرة والر عة ليسلا مذ ال  رة  ُلافُ هنا   يلخا ُي ا اد
مػػا تسػػ ؿ ا رجػػا لَػػِعق لُػػْعق ت ػػ  ي نػػ  الر عػػة  يػػث  ذا جلػػق لللشػػ ل انكشػػفت ر علػػو او  س:

 .؟ن ف ر علو عامًلا مل قًلا
صػػ تو صػػ ي ة  ورمػػذ نػػلكلب عػػذ ال ػػ ة واإلحػػدا  امػػا مػػذ ج ػػة الف ػػا والوق ُػػ  عػػ  اف  جػػػ:

  ف اجلروج مذ اجل ؼ مسل  .ىذا خ ؼ الوق  وال لقا  يس ل ف: 
وامػػة مػػا يظ ػػر غالعًػػا.  ذف عػػ رة المػػة عنػػله مػػا يظ ػػر غالعًػػا السسػػب الثػػاين: عػػ رة المػػة  تػػاؿ املؤلػػف: 

مثا راس ا  رتعل ا  اطراؼ يلىا  تلم ا  ما يظ ر ا غال  الحػ اؿ  وىػذا تػ ؿ  وال ػ ي  ا املػذى  اف 
 السػػرة والر عػػة؛   ػػ رة الرجػػا  ولػػيق املس ػػ د ىنػػا اف ىػػذا دمػػا عػػ رة المػػة الػػل جتػػدئ ال ػػ ة ُي ػػا ىػػ  مػػا بػػم

  ىػػذا ىػػ  ُػػ ف ىػػذا   يػػؤثر علػػى صػػ ة صػػ  ايُنلػػ   شػػفو     لكػػذ لػػ  ُرضػػنا اف المػػة م بسػػ ا مسن ػػة 
 املس  د.

وحػذا عنػػل ال لقػػا  ل ػػد  يس لػػ ف: رجػا  لَػػب امػػراة وىػػ  ت ػػل    لق ػا بكلقػػة ُعنلػػت صػػ  ا. امػػراة  
ىػذه امػة ت ػل  وتػل  ؟وجػا  عػ ص وتػاؿ حػا  لقػة   ػرد اف تػاؿ ىػذه الكلقػة بنلػت صػ  ا  انت ت ػل 

س،ت ما صمػدئ سػ،ه ا حػق اإلمػا    مػا صمػدئ سػ،ه ا حػق ادرا ػر  ُ ػا  سػيلىا وتػاؿ: اعلسلػ . ُ لسػت 
 وصارت حرة  ُعنلت ص  ا؛ لف ع ر ا الل يلدم ا س،ىا ملا صارة حرة اوسع.
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وحػرة  ل ػا غػ  وجػو و ػف وتػلـ. ىػذه ث ثػة امػ ر: ال جػو  ع رة ادرة  تاؿ املؤلػف:  :السسب الثالث
. وىذا ت ؿ لع ع اىا ال لب اف ىذه الث ثة دما يُ لفر  شفو ا ال  ة  والرواية املشػ  رة ا والكفاف  والسلـ

سػلـ والكػف  ػذل  ...  وى  ال  ي ة عنل املليخريذ اف امل لفر ا ذل  ىػ  ال جػو وامػا بالنسػعة لل املذى 
طعً ػػا الق ػػ ر يسػػلثن ف ال جػػو والكػػف  وب  ػػ ب اسػػلثو ال جػػو والكػػف والسػػلـ  ولكػػذ املػػذى  اتل ػػر علػػى 

 اسلثنا  ال جو  ىذه الرواية ال  ي ة عنل املليخريذ.
لىةً قولو: ) : اٍسًتٍقبىاؿي اٍلًقبػٍ  اجلامق مذ عروط ال  ة: اسلسعاؿ السعلة. (:اٍلخىاًمسي
لىًة ًفي غىٍيًر ًشدًَّة خىٍوؼو كى اسٍ قولو: ) اسػلسعاؿ السعلػة عػرط  (:نىاًفلىةو عىلىى رىاًحلىةو ًفي السَّػفىرً  ًتٍقبىاؿي اٍلًقبػٍ
اإلنسػاف تريعًػا مػذ   ػاف  نسػ ؿ:  ف ؟املس ػ د اسػلسعاؿ عػم السعلػة اـ اسػلسعاؿ ج ػة السعلػةىا ل  ة ال  ة  و 

  و ذل  مذ ي ل  ا   عليو اف يسلسعا عم الك عةالك عة  الذي ي ل  ا ص ذ املس ل ادراـ ُ ذا صم
ػو   يكػ ف مسػلسعً  ل ػم  السن   وىذا يُنلعو لو احيانًا ب ػع النػاس ي قػا صػف مسػلسيب ويكػ ف ط يػا ُنُر
الك عة  ىذا  ذا  اف داخا املس ل ادراـ ا ال ػ ذ او ا سػن  ادػراـ او رمػ  ذلػ    بػل مػذ  صػابة عػم 

  ُلػ    واىػا اآلُػاؽ ُ ػؤ   يلػدم ب اسػلسعاؿ ال ػةمػثً    يًلا عذ الك عة؛  يىػا امللينػة  واما مذ  اف بالك عة
 .بُ ذا   يؤثر ا ص ة ص   بعشريذ درجة  ظميًنا او ااً  مع اجل ادى او عشر درجات   اارمُر

 دمذ ُيش،ط ا حسو اسلسعاؿ السعلة حالم: -رمحو اهلل–واسلثو املؤلف 
   ذا  ػػػاف اإلنسػػػاف ا عػػػلة خػػػ ؼ  ومثالػػػو:  ذا اعػػػللت ادػػػر وصػػػارت ة اجلػػػ ؼادػػػاؿ الوق: عػػػل

}َُػػِ ْف ِخْفػػُلْب َُرَِجػػاً  َاْو رُْ َعانًػػاع ال ػػ ة باجتػػاه السعلػػة مل ػػذرة ُ نػػو ي ػػل  علػػى مػػا تيسػػر لػػو بسػػلر مػػا يسػػلنيع  
 مسلسعلي ا.  روي ا تفس ىا عذ ب ع ال  ابة انو تاؿ: اي مسلسعا السعلة وغ  [ٜٖٕمالعسرة: 

حػىت لػ   ػاف عنػلنا عػ ص ا ال ابػة  -و  يلػـد حػاؿ املسػايفة–: يلخا ا علة اجلػ ؼ مثاؿ كخر
وىػ   ق غػ  ج ػة السعلػػة  ُ ػا  السػل وظ ػر لػو مػذ ورا  العػػ ار ُعػلا ي ػرب مػذ السػل واسػػلقرت املنػاردة

لػػ   ػػاف   ػػذل    ؼ ىروبػػو  ىػػذا مػػذ امثلػػة عػػلة اجلػػ ج ػػةحػػىت خشػػ  خػػروج وتػػت ال ػػ ة ُ نػػو ي ػػل   ق 
 ي رب مذ سيا مثً   او ي رب مذ ع ص يريل تللو او رم  ذل  ُ نو ي ل  باجتاه ىروبو.
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 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

صػػػ ة الناُلػػػة علػػػى الراحلػػػة ا السػػػفر  وىػػػذه ث ثػػػة تيػػػ د: ناُلػػػة  وعلػػػى راحلػػػة  وا  ادػػػاؿ الثانيػػػة:
ا: علػى الراحلػة ر و  ا سػفر  وت لنػالسفر  ت لنا: ناُلة م ناىا اف الفري ة   ُت لى  ق غ  السعلة   ا ح 

م ناىا مثً  ع ص مذ اىا م ر او مذ اىا امل رب وجا   ق امللينة وجلق ا امللينة ي مم او ث ثة ايػاـ  
لػػيق لػػو  ؟يسػػ ؿ: ناُلػػة وانػػا مسػػاُر ؟و ػػاف يريػػل اف ي ػػل  الناُلػػة ا الفنػػلؽ  ىػػا لػػو اف ي ػػل   ق غػػ  السعلػػة

ا وليق علػى الراحلػة  الثالػث: اف يكػ ف ذلػ  ا سػفر  ُلػ  اف ع ً ػا مػذ اىػا ؛ لنو نازؿ وليق سا رً ذل 
   لف  ؟امللينة او ا امللينة ظمش  بالسػيارة ا داخػا امللينػة واراد اف يلنفػا ُ ػا لػو اف يلنفػا  ق غػ  السعلػة

 اخلا وى    نو مساُرًا. الشرط الثالث
: النػ يَّةي ميقىارًنىةه لًلقولو: )   تاؿ: النية مسارنػة للل عػ . واملشػ  ر الشرط السادس: النية (:تػٍَّعًبيرً السَّاًدسي

المر يس   وعلى  ػا  ؟ىنا اهنب يس ل ف:  هنا تك ف مسارنة لللكع   ُ ا ع  عذ اللكع  بالل ع  او ى  ت ي 
ؤذف ل ػػ ة الظ ػػػر   ي ػػػين مػػثً : اذف املػػػحػػاؿ املس ػػ د اف النيػػػة تكػػ ف مسارنػػػة لللكعػػ   او تعػػػا اللكعػػ  بيسػػ 

وصػلى عػ ص الظ ػر السػاعة الثالثػة ظ ػرًا  وعنػلما  ونف،ض اف الذاف  اف ا الساعة الثانيػة عشػر والن ػف
اذف املؤذف ت ضي ون ى ص ة الظ ر  وب ػل سػاعلم دخػا  ق املسػ ل او دخػا مػع ناعػة وىػ    يسل  ػر 

  وحينقػػا تػػاؿ: اهلل ا ػػ . مل يس ػػل صػػ ة ذىنػػو اصػػً  مػػا ال ػػ ة الػػل يريػػل اف ي ػػلي ا  ي ػػين لػػيق حاضػػرًا ا
م ينػػة  بػػا رمبػػا لػػ  سػػيللو تعػػا ال ػػ ة  مػػا ال ػػ ة الػػل تريػػل اف ت ػػلي ا لسػػكت وبػػلا يفكػػر ودظػػات وتػػاؿ: 

ن ػب  لكػذ تعػا بكثػ   ُ ػا     انػت حاضػرة تعػا  ؟ص ة الظ ر.  ذف ىا  انػت النيػة حاضػرة عنػل اللكعػ 
ملا اتيقت ال  ة: اهلل ا    اهلل ا  . عـد على ص ة الظ ر ووتف عنل   صمدئ  لكذ ع ص  ؟ىذا صمدئ

الػل يس ػلىا تكع  اإلماـ   جا تػو رسػالة جػ اؿ ُفل  ػا وغػاب عػذ ذىنػو ا دظػة ت لػو: اهلل ا ػ . ال ػ ة 
كعػ  او السابسة وى  مسل  عة ُل   ص تو   ذف ىذا م و النية اف تكػ ف مسارنػة للل لكنو مل ين  تنً ا نية
 تعلو بيس  ا ال تت.

 انل ينا مذ الشروط واآلف نعلا ا الر اف.
 ٔٔيط: الشر 



 

  

56 

 

 البن المبرد فركع الفقو
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خػارج عػذ  الشػرط تعػا ال عػادة  والػر ذ اثنػا  ال عػادة  وايً ػا الشػرط : افالفػرؽ بػم الشػروط والر ػاف
 املاىية والر ذ جد  من ا.

يل لق بال  ة سع ة اعيا :  يل لق بال  ة؛ لنو تاؿ:الثاين دما  (:الثَّاًني: اٍْلىرٍكىافي ا ٍػنىا عىشىرى قولو: )
 عرط  ور ذ  وواج   وسنة  ومعاح  ومكروه  وحمـر  انل ى مذ الشروط وبلا ا الر اف.

ـي قولػػو: ) بػػالفرض  ي ػين ىػػذه الر ػػاف املػػذ  رة ىػ  ار ػػاف ا الفػػرض وا النفػػا   هوتيػػل السيػاـ (:اٍلًقيىػػا
ليق ر ًنا ا النفا  وحذا ل  اردت اف ت ل  الناُلػة جالًسػا ت ػ  ويكػ ف لػ  اما السياـ ُ نو ر ذ ا الفرض و 

ليسػػت سػػنة  سمػػا ُػػرض   ا  صمػػ ز؛ لهنػػ ؟ىػػا صمػػ ز اف ي ػػل  النػػازة جالًسػػاو   ن ػػف اجػػر السػػا ب -بػػ ذف اهلل–
ػرض الكفايػة اف  فاية   ُػالفرض منػو مػا ىػ  ُػرض عػم ومنػو مػا ىػ  ُػرض  فايػة  والفػرؽ بػم ُػرض ال ػم ُو

عػا   ف –رض الكفايػة يسػسط بف ػا الػع ع خبػ ؼ ُػرض ال ػم ُ نػو   يسػسط بف ػا الػع ع  وسػننعو عليػو ُ
 ا م ض و. -اهلل

ع منو  وا عللاؿ  والس  د  والل س  والر اف ى : السياـ  وتكع ة اإلحراـ  والفا ة  والر  ع  والُر
. ُ ػػػذه ث ثػػػة عشػػػر  للسػػػليقة الوق  وال،تيػػػ منػػػو  والنقينينػػػة ا الكػػػا  واللشػػػ ل الخػػػ   واللػػػ س لػػػو  وا
ػػػػع مػػػػذ الر ػػػػ ع وا علػػػػلاؿ.  ؟والسػػػػع  ا ىػػػػذا اف ا علػػػػلاؿ ىػػػػا طُمػػػػص بػػػػر ذ او يُػػػػلخا ب  ػػػػ ب يسػػػػ ؿ: الُر

ع وا عللاؿ. وصم ل ا ر ًنا واحًلا  . ُي  ل قا ر نم  ومن ب مذ يس ؿ: الُر
ػع. و  ي ػل ا علػلاؿ او ىا ىذا اجل ؼ لفظ  ُيقذ يس ؿ:  ف ا عللاؿ ر ذ. ومذ ي س: س ؿ: الُر

ع  ىا ى  خ ؼ ا الل ع  لفظ  اـ ي،ت  عليو احكاـ  .؟صم لو مذ الُر
 تل ت،ت  على ذل   ولكذ ليست حمسسة  ُلنلع ا. جػ:

ناه.  تاؿ: السياـ. وعُر
ـً قولو: ) ٍحرىا اجػا  اهلل اعظػب   وى  اف يس ؿ: اهلل ا  .   صمد و غ ىػا  ُلػ  تػاؿ: اهلل (:كىتىٍكًبيرىةي اٍْلً

   ىذا المر الوؿ.     بل اف يس ؿ: اهلل ا   ؟اهلل  ع   ُ ا تن سل ال  ة بذل 
  او واج  لفظ    بل ُيو مذ الللفظ  يث ي لر مذ الفػب صػ تلفظ   المر الثاين: ا  ا ر ذ

صػػ ت ُيسػػقع بػػو و سمػػا نس ػػل بػػذل    و  نس ػػل ب ػػلور ال ػػ ت انػػ  تػػدعج امل ػػلم عػػذ ظمينػػ  او االػػ 
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   ف  نت خايل ُسلت: سع اف رر العلى. ل  صػلر منػ  ادص صػ ت نفسو ا حاؿ احلو  وج دة السقع
 س ؼ تسق و و ف مل يسق و غ ؾ.

 .؟ ذا تاؿ احل كهلل ا  . ىا تن سل ص تو س:
ػػٌر اََمػػا ُيْشػػِر }  ُ ػػذا اسػػلف اـ    لنػػو اتػػى  ػػا مسػػلف ًقا   جازًمػػا جػػػ:   [ٜ٘مالنقػػا:  عُ  فَ كللَػػُو َخيػْ

ف ىذا   صمدئ  ُ ف ب ع املؤذنم ظمػل كهلل ا   ىذا مسلف ب    ت   ص تو  و ذل  ل  تاحا ا الذاف ُ 
ا غ  م ضع املل ُيفسل امل و   قا ل  تاؿ: كهلل ا  . وب  ػ ب ظمػل مػليذ ا غػ  حملػو ُيسػ ؿ: كهلل ا عػار. 

تػػل يسػػ ؿ و : كهلل. صم ل ػػا اسػػلف امية  و  ي ػػ  اف يسػػ ؿ: ا عػػار. وىػػذا اتػػى مب ػػو ُاسػػل  ُػػ  ي ػػ  اف يسػػ ؿ
الناس ي علوا اهلل بين ب وبم اهلل. نس ؿ لو: ىذا ر ذ مذ ار ػاف  تا ا: يا اخ !   تلشلد ا ىذه املسا ا اترؾ
ا  جا  رجا ُ لى وا ادليث انو  )صل ا  قا رايلق ين اصل ،ال  ة  والنيب صلى اهلل عليو وسلب يس ؿ: 

ُ ػػذا   )ارجػػع ُ ػػا ُ نػػ  مل ت ػػا،ُسػػاؿ لػػو النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب:  ح ػػرة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب
 ليق مذ اللشليل و سما ىذا مذ  رعاد الناس  ق ت  ي  ععادا ب.

ػػةي قولػػو: ) تػػرا ة الفا ػػة وىػػ  سػػعع كيػػات  والفا ػػة ر ػػذ  لكن ػػا ر ػػذ ا  ىػػذا الػػر ذ الثالػػث (:كىاٍلفىاًتحى
وضمقػػا اإلمػػاـ عػػذ مػػيمـ  لانيًػػا غػػ  املػػيمـ   امػػا املػػيمـ  ُليسػػت ر نًػػا ا حسػػو  ضمقػػا اإلمػػاـ عنػػو السػػرا ة: حػػق 

. وذ ػر من ػا الفا ػة  ُالفا ػة ر ػذ ا حػق اإلمػاـ وا حػق املنفػرد  امػا املػيمـ  ُليسػت ر نًػػا ا  ت ػل ا املنظػـ 
  بػػل اف يسػػرا الفا ػػة  ُػػ    ؟يػػة مػػذ الفا ػػة ىػػا جتػػدئي ػػين لػػ  تػػرا ك ؟  والػػر ذ  ذا اُِ  ػػد  منػػو ىػػا صمػػدئحسػػو
ًػػػا واحػػػًلا مػػػذ   .  و ذا تلنػػػا: الفا ػػػة  ل ػػػا ُيػػػلخا ا ت لنػػػا:  ل ػػػا ل ػػػا  ػػػا حػػػرؼ مػػػذ حرُو ػػػا  ُلػػػ  تػػػرؾ حُر

حػػروؼ الفا ػػة ُػػيعظب اهلل اجػػره ا صػػ تو  ف  ػػاف تػػادرًا علػػى ت ػػ ي  ت وتػػو وتػػرؾ ذلػػ   وتػػرؾ ادػػرؼ  مػػا 
  ُ ػرؼ ادػا  تػرا ه ىػا   ا لػ  تػرؾ حػرؼ مػل مػثً   او لػ  ابػلؿ ادػرؼ واتػى  ػرؼ غػ هاصً   ق بيف ي، و

احقػػل ومل يسػػا: ادقػػل  او حػػرؼ الػػذاؿ ج لػػو زاي وتػػاؿ: الػػديذ. ُػػ  ت ػػ  صػػ تو  وتػػق علػػى ىػػذا مػػا عػػلا 
ت ال ػرب حرؼ واحل رخ  ا ُيو  ذا اُبلؿ ب  ه وى  ال اد مع الظا ؛ لهنا ص عة  ويس لػ ف:  ف ب ػع ح ػا

 تاؿ: تننق ال اد ظا  وملا صار ُي ا  عكاؿ ب ب علي ا ابذ الدري ا الدرية
ػػػػػػػػػػػػ  وَُ لاَ ػػػػػػػػػػػػا الظَػػػػػػػػػػػػا ِ  ِمػػػػػػػػػػػػذَ  َميػ ػػػػػػػػػػػػدْ  *** َوخَمْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَجِ  بِاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِلنَاَلةٍ  َوالَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادَ   جتَِ
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 اْدِْفػػظِ  ُعظْػػبِ  الظُْ ػػرِ  ِظػػاَ  الظَْ ػػذِ  ِا 
 

 الَلْفػػػػػػػػظِ  َظْ ػػػػػػػػرِ  َعظْػػػػػػػػبِ  َواْنظُػػػػػػػػرْ  اْيِسػػػػػػػػظْ  ***
 

}َوَما ُىَ  َعلَػى اْلَ ْيػِ  ِبَ ػِنٍمع ساؽ  ا اللفاظ الل ُي ا الظا     ذ ر ما ُيو وج م مثا ظنم و 
و  الظػػالم. ُ ػػا ت ػػ   ظػػ ب علػػي ب   او )بظنػػم،  ترا تػػاف  واملس ػػ د انػػو  ذا تػػاؿ: غػػ  امل[ٕٗماللكػػ ير: 

  امػا غػ ه مػذ  بػلاؿ ا ىػذا ُسػط ل ػربل ػة عنػل ب ػع ا   وىػ ت   ص تو؛ لنو دما ت ب بو العلػ ى ؟ص تو
 ادروؼ ُ  ي  .

:  يَػاؾ ن عػل و يَػاؾ نسػل م. او: غػ  امل  ػ ب ودما يلخا ا ذلػ  لػ  تػرؾ مػذ الفا ػة تشػليلة  تػرا
 ؟بلشػػليل الػػ ـ  ُػػ ذا تػػرؾ اللشػػليل ىػػا ت ػػ  عَوَ  الَ ػػال مَ }م  ال ػػاَلم خنػػي وال ػػ اب: علػػي ب و  ال ػػالَ 
ًػا  لكػذ لػ  تػرؾ  املشلد  ؛ لف ادرؼ ػاف: احػلشما سػا ذ واآلخػر مل ػرؾ  ُ ػ  تػرؾ حُر ىػ  ا حسيسلػو حُر

: و  ال ػػاللم  ُسػػرا: و  ال ػػالم  مػػذ غػػ  اف ظمػػل احكػػاـ الل  يػػل ودػػذ دنًػػا خفيًػػا  مثػػا لػػ  تػػرؾ املػػل الػػ ـز
ًػا  ولػ  تػرؾ ب ػع احكػاـ املػيب ؟ست حر ات  ىا ت   السػا نة واللنػ يذ  ن ب ت  ؛ لنو مل يػ،ؾ من ػا حُر

ُل   ص تو ايً ا  واملس  د انو ل  دذ دًنا خفًيا  قا ل  تػرؾ اإلدغػاـ ُػيظ ر او تػرؾ غنػة اي اتػى بػادرؼ 
 ػذل  لػ  تػرؾ   و مل يػيت  ػا صػ ت صػ تو ُػ ف ختػرج مػذ اجليشػـ  علػى وجػو الل سيػق ملمشلًدا لكذ ال نػة 

مثػا: لػ  تػرا: اىػلنا ال ػراط املسػل يب   غػ  الف ػي اإلُ اح بع ع ادروؼ  ي ين ننق بادرؼ على ال جػو 
 ُ نو مل ييت بالساؼ على ال جو الُ   ُ ذا   يُعنا ال  ة.

 تنبيو:
السػرا ة روايػة وادا  وتلسػػ  ي ػين لػيق  ػػا وجػو ي ػػ  ا ال ربيػة ي ػ  اف يُسػػرا بػو لكػذ رمػػذ نسػ ؿ ىنػػا 

ص   ضمسػذ تػرا ة الفا ػة  حاولنػا م ػو ُػ ذا  ػاف ىػذا الشػ مذ ج ة ص ة ال  ة او عػلـ صػ ل ا   نس ل
وح ر ا ادلسات ىنا ا املس ل النع ي حلسات ت  ي  الػل وة  حلسػات الػدوار  يسػ ؿ: احقػل هلل  الشػيخ 
يس ؿ لو: غلط  ادقل. وحاوؿ م و ما ل مرة ُ  د عذ ذل   تاؿ حرؼ ادا  ىػذا   ي جػل عنػلنا ا ل لنػا 

   لكػػػذ نسػػػ ؿ: ت ػػػ   ؟ج ػػػله ومل يسػػػلنع  ُ ػػػا نسػػػ ؿ: صػػػ تو باطلػػػةو  اسػػػلنيع اف اننسػػػو حػػػاوؿ وبػػػذؿ 
 .ص تو لنفسو و  ت    ماملو بالناس
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وادص حل الر  ع ارمنا  اإلنساف  يث ت ا يله  ق ر علو ا حق م لػلؿ اجلِلسػة   (:كىالر،كيوعي قولو: )
 ق ر عليػو   يػله اتػف تكػاد ت ػالف ب ع الناس يله ط يلة ُػيقكذ وىػ  و  ؟لسةملاذا نس ؿ ا حق م للؿ اجلِ 
لسػ  ُلكػ ف يػله ت ػ ة لػ  ارمػو ا رمنػا  الكامػا رمبػا   ت ػا  ُ ػا امل لػ  ىػ  وب   ب يك ف عنله عي  خِ 

امل لػ  ا رمنػا   يػث لػ   ػاف م لػلؿ  ؟لسػةوص ؿ اليل او ا رمنا   يػث ظمكػذ وصػ ؿ اليػل لػ   ػاف م لػلؿ اجلِ 
ق املس ػػػ د ذات وضػػػع اليػػػل علػػػى الر عػػػة  ووضػػػع اليػػػل علػػػى الر عػػػة سػػػنة لسػػػة ل صػػػلت يػػػله  ق ر علػػػو  ولػػػياجلِ 

 .ومنل ب  لكذ ل  تر و مل تعنا ص تو
ع مذ الر  ع  وا عللاؿ. (:كىالرٍَّفعي ًمٍنوي، كىااًلٍعًتدىاؿي قولو: ) ع منو اي الُر  والُر
ػػػػجيودي قولػػػو: ) لسػػػع ة علػػػػى   ُػػػ  بػػػػل اف تكػػػ ف الع ػػػػا  اوالسػػػ  د علػػػػى الع ػػػا  السػػػػع ة (:كىالس،
لػػ   ػػاف يلػػعق طاتيػػة وسػػ ل علػػى جع لػػو وضمػػ ؿ بينػػو ُوجػػ د حا ػػا   -مػػذ ج ػػة اإلجػػدا –الرض  و  ي ػػر 

مثً  وس ل علػى ااغػو او غ،تػو  ن ب ي    او  انت الرض حارة ؟وبم الرض الناتية ىا ي   س  ده
لػ  وضػع احػل رجليػو  ي ػ   لكػذ   صمػ ز اف يكػ ف ادا ػا ب ػع اع ػا  السػ  د مثػا ؟ُ ا ي ػ  سػ  ده

اي وضػع الع ػة     ولػ  وضػع جع لػو علػى يػله ؟على الخرى  ُ ا يك ف تػل سػ ل علػى الع ػا  السػع ة
 ُ ؽ اليل وليق الرض ُ  ي   الس  د.

 الل س بم الس لتم. (:كىاٍلجيليوسي ًمٍنوي قولو: )
ٍأنًينىػةي ًفػػي كيػل  ذىلًػػكى قولػو: )    وحػل النقينينػػة اف يسػلسر ا الػػر ذر ػذ النقينينػة ر ػذ ا  ػػا (:كىالا،مى

ادص اسلسرار  والديادة على ذل  خ   لكػذ التػا ا ذلػ  اف ضم ػا لػو نػ ع اسػلسرار ا حمػا الػر ذ  ُلػ  انػو 
ع  ىا يك ف اتى بالنقينينة ع ىػا ح ػلت  ؟ر ع و رد ما ح ا لو الر  ع ُر    و ذا ر ع واسلسر تليً    ُر

بيهنػا بسػلر الػذ ر ال اجػ   -وىػ  تػ ؿ صػاح  اإلتنػاع-نقينينػة  وتيػلىا ب  ػ ب ن ػب ح ػلت ال ؟النقينينة
خ ًُا للقنل ى وىذه ُا لة لن ب ال لب  امل لقل ا مذى  ادنابلة عنل املليخريذ ىػ  مػا اتفػق عليػو اإلتنػاع 

فل ح  امل ري  بذ الن ار ال   واإلتناع للشيخ م سى اد اوي صاح   لاب زاد املسلسنع  واملنل ىواملنل ى
  ُ ػػذاف الكلابػػاف شمػػا عقػػلة امللػػيخريذ ا املػػذى   ُػػ ذا اتفسػػا ُ ػػ  املػػذى  و ذا اخللفػػا ُفيػػو -اهلل قػػارمح –

 ؟ىػػػا ال ػػػ ي  ا املػػػذى  مػػػا ا املنل ػػػى او ال ػػػ ي  ا املػػػذى  مػػػا ا اإلتنػػػاع نسػػػاش ا  يفيػػػة ال،جػػػي  
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ػق  -رمحػو اهلل– ـ وباملناسعة يس ؿ ال ػد بػذ ععػل السػ ؟والس ؿ الف ا ا ذل  علػى  لقػة السػ ؿ الف ػا: واملُ 
. ب ػػع مػػذ راى ال اضػػ  واضػػً ا واملشػػكا مشػػكً   ومػػذ تكلػػف خػػ ؼ ذلػػ  مل طملػػ  مػػذ ج ػػا او  ػػذب

النػػاس يػػيِ ا مسػػيلة عػػا كة وال لقػػا  حػػب ث لا ػػة سػػنة يلناتشػػ ف ُي ػػا ُيسػػ ؿ: ىػػذه املسػػيلة واضػػ ة  والسػػ ؿ 
 ُيسػيؿ ُ ػيلة الشػيخ مػا ىػ  السػ ؿ الف ػا ا حكػب جلسػة ا سػ،احة ا الف ا  ذا. وب ع املسلفلم ييِ

تػػل يكػػ ف صػػ ابًا وتػػل يكػػ ف خنػػي   قػػا  ُ ػػا  ىنػػاؾ اجل ػػادات   ػػا واحػػل مػػن بلػػيق ىنػػاؾ تػػ ؿ  ؟ ةال ػػ
نسلنا عذ اإلماـ مال  انو  اف يس ؿ ا ب ع املسا ا:  ف نظذ    ظًنا وما رمذ مبسليسنم. ىنػاؾ اعػيا  ُي ػا 

حق وباطا ليق ىناؾ  عكاؿ  لكذ مسا ا ا جل ػاد الػل طمللػف ُي ػا ا قػة الػليذ  يػيِ واحػل و    ات ؿ ُ
مليخر ا كخر الدماف و  ضمفظ ما حفظ ا  و  يفسو ما ُس ػ ا  و  ي لػب مػا علقػ ا  و  ضمػيط مبػا احػاط ا  و  

: السػػ ؿ الف ػػا اف   الرب ػػةا مسػػيلة ُي ػػا خػػ ؼ ا املػػذاى عنػػله مػػذ الػػليذ والػػ رع مػػا عنػػلىب    يسػػ ؿ
  يكػ ف ا س  د الس    ف  اف عذ زيػادة ُ نػو يكػ ف ب ػل السػ ـ و ف  ػاف عػذ نسػص ُسعػا السػ ـ. ىػذا 

  مثػػػا مسػػػا ا ا جل ػػػاد  ُ ػػػذا يػػػلؿ احيانًػػػا علػػػى تلػػػة ال لػػػب ونسػػػص الف ػػػب  الػػػذي يػػػيِ ا مسػػػا ا اجل اديػػػة
للف ف ُي ا وب   ب يرد علػى ب ػع ويلناتشػ ف ويلنػاظروف ال لقا : اب  حنيفة  ومال   والشاُ    وامحل  طمو 

 ُي ػػا ال لقػػا  اخللفػػ ا الف نيػػة     يػػيِ عػػ ص يسػػ ؿ: يػػا عػػيخ! املسػػيلةومئػػات السػػنم النػػاس علػػى اجلػػ ؼ
وترات ُي ا  ث ًا وازددت ُي ا حػ ة ووجػلت اف ُي ػا خ ًُػا عػليًلا ارجػ  مػنكب بيػاف السػ ؿ الف ػا ا ىػذه 

ي ػػػين –  ُنرجػػػع ونسػػػ ؿ:  ف مػػػذ املسػػػا ا الػػػل اخللػػػف ُي ػػػا الصػػػ اب ذا غػػػ  دمكػػػذ اصػػػً  املسػػػيلة.    ىػػػ
 ذا اخللف اإلتناع واملنل ى ُاملػذى  عنػل ابػذ الن ػار مػا ا  ؟ ذا اخللف اإلتناع واملنل ى ُقا املسلـ -ادنابلة

ل بػذ حنعػا ومػات تػا ً  املنل ى  واملذى  عنل اد ػاوي مػا ا اإلتنػاع  واملػذى  ا نفػق المػر مػا تالػو امحػ
 .بو

: املذى  ما ا اإلتناع واملنل ػى وايً ا ننعو اف ب ع املسا ا تل تك ف اصن حية  ي ين حينقا يساؿ
  ي ين مػذ  ذ اتفسا ُ   املذى   ُ ذا يُس ل بو اصن ح  ي ين ى  مسيلة اصن حية وليست مسيلة عرعية

ناحيػػة ال لقيػػة مسػػلسرًا مػػذ ج ػػة الفلػػ ى والس ػػا  والل لػػيب بػػاب اسػػلسرا  ال لػػب  حػػىت يكػػ ف ىػػذا املػػذى  مػػذ ال
  حينقػا يسػ ؿ تا ػا: ىػذا مػذى  امحػل. ا الػدمذ امللػيخر  ت ػرؼ اف ىػذا مػذى  امحػل م نػاه اتفػق والللريق
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عليو اإلتناع واملنل ى  ُ   مذ باب ا صن ح  و   ُلػيق  لداًمػا ملػذ سػعق  نػيِ ونسػ ؿ: ا اإلتنػاع واملنل ػى  
   لػػػيق بال ػػػرورة  سمػػػا ىػػػ  ت ػػػية  ؟بػػػذ تلامػػػة ا امل ػػػين تػػػرر خػػػ ؼ ىػػػذا   ذف ابػػػذ تلامػػػة خمنػػػئ ػػػذا. وا

 .اصن حية
اللشػ ل الخػ  ىػ  لش ل الخ  ر ذ مػذ ار ػاف ال ػ ة  ال (:كىالتَّشىه،دي اٍْلىًخيري كىاٍلجيليوسي لىوي قولو: )
وؿ واج  واللش ل الخ  ر ػذ. وبالنسػعة ملسػيلة ادنابلة عادة ا الر اف يس ل ف: اللش ل الو اللش ل الثاين  

ا اللشػ ل الخػ  اـ ا اللشػػ ل  ؟اللػ رؾ مػػىت يكػ فاللػ س ا اللػ رؾ ُي ػا ُػرؽ بػػم اللشػ ل الخػ  والثػاين  
خ ؼ بم اىا ال لب  من ب مذ يس ؿ:  ف الل رؾ يك ف ا اللش ل الخ  الػذي ي سعػو سػ ـ. ب ػع  ؟الثاين

  واملس  د ىنا ا الر اف اللش ل الخ  ى  اللش ل الذي ي سعو اللش لات او ى  ال حيل النظر ىا ى  ثاين
سػػ ـ  لكػػذ بالنسػػعة لللػػ رؾ  اللػػ رؾ يكػػ ف ا اللشػػ ل الثػػاين  مب ػػو لػػ   انػػت ال ػػ ة لػػيق ُي ػػا    تشػػ ل 

وننعو ل  ي  ا املذى     يل رؾ ُي ا و سما صملق مف،ًعا  ىذا ى  ا مثً     ة الف ر واحل  ص ة ثنا ية  
ػػق السػػ ؿ الػػراج  وال ػػ ي  ا مػػذى  اإلمػػاـ الشػػرحلف  علػػى ىػػذا و    -رمحػػو اهلل–امحػػل  الػػذي نعينػػو ىػػ  ُو

لف مػػا عليػػو ال قػػا ا ُاملسػػا ا   يلسػػع املسػػاـ لػػذ ر اجلػػ ؼ والتػػ اؿ ُي ػػا  ُرمبػػا مس ػػت ا الػػلرس تػػ ً  طمػػا
بلػػلؾ او مػػا عليػػو ُلػػ ى ال لقػػا  ا بلػػلؾ ُػػ  ترجػػع  ق العلػػل وتسػػ ؿ: علقػػا  خمنئػػم وانػػا مس ػػت عػػيخ ادػػـر 
ي ػا  يس ؿ  ذا وىؤ   ليس ا على حق و  على ىلى.    ليق بال رورة ُ ف املسا ا ُي ا مسا ا اجل ادية ُو

يا اإلناع  ىنػاؾ مػا ىػ  اجل ػادي ومػا ىػ   نػاع   ورمػذ   ُليق  ا ما يساؿ ىنا ى  مذ تعمسا ا  ناعية
تلنا:  ف النال  املعللئ ضمسذ بو اف يعلا ا  ا ال لػـ  ولػيق الفسػو ُسػط  ضمسػذ بػو اف يعػلا بسػ ؿ واحػل ا 

 .دراسة ال لب  ال لب امل    عنل علقا  ىذا ال لب والس ؿ امل لقل عنلىب
ه روايػة ا املػذى  اف اللسػليقة الوق ر ػذ واف الثانيػة ليسػت بػر ذ وىذ (:كىالتٍَّسًليمىةي اٍْليكلىىقولو: )

و سما ى  واج  وىذا الذي مشى عليو املؤلف  ج ا الوق ر ذ والثانية واج   وىذا ت ؿ ا املذى  وتػ ؿ 
 ؟  ومػا الػذي ي،تػ  علػى ىػذاغ  املذاى  مذ املذاى   لكذ ال  ي  عنل املليخريذ اف اللسليقلم ر ػذ ا

 .؟تل س ا بالر ذ  يث انو   تلب ال  ة    بو اـ تل س ا بال اج  الذي  ذا تُرؾ ُج  بالس  ىا 
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  يػيِ ب،تيػ  ال ػ ة: تيػاـ ي سعػو ر ػ ع ي ين ترتي  ال ػ ة علػى ال جػو الشػرع  (:كىالتػٍَّرتًيبي قولو: )
ع ي سعو س  د ي سعو جل س ي سعو س  د كخر وىكذا  ال،تي .  ىذا ى  املس  د بي سعو ُر

نا الر اف ونيِ اآلف  ق ال اجعات. املؤلف   انلسا نا الشروط وعُر   ق ال اجعات   ذف عُر
 .؟ما الفرؽ بم الر ذ وال اج  س:
ُػالر ذ   ت ػ  ال ػػ ة     الػر ذ وال اجػ   ذا تر  قػا عقػًلا بنلػػت ال ػ ة  و ف تر  قػا سػ ً ا جػػ:

 ق ترا ة الر  ػة الثانيػة ُػ ف انلسػا  ق تػرا ة الر  ػة الثانيػة تامػت الر  ػة بو ُ  بل مذ اف يرجع  ليو  ف مل ينلسا 
انية مساـ الوق واُل يت الوق ىذا الر ذ  وامػا بالنسػعة لل اجػ  ُػ ف تػرؾ ال اجػ  وانلسػا عنػو  ق مػا ب ػله الث

 .ا كخر ال  ة ناسًيا ُ نو  ذا تذ ر ب ل ذل  ُ  يرجع و سما صم ه بس  د الس  
اف واجعات ال  ة تس ة و سما  ذ ر احملسق ىنا تاؿ: ذ ر امل نف (:الثَّاًلثي اٍلوىاًجبىاتي ًتٍسعىةه و: )قول
   وسنيِ  ق ذ ر ذل .عّل لانية

 الوؿ مػذ واجعػات ال ػ ة: اللسػعي  ا الر ػ ع والسػ  د  (:التٍَّسًبيحي ًفي الر،كيوًع كىالس،ػجيودً قولو: )
  او يكػ ف:   ا الر  ع واج   واللسػعي  ا السػ  د واجػ  كخػر  ُلػلب تسػ ةوظمكذ اف يك ف ج ا اللسعي

مسع اهلل ملذ محله واج   وربنا ولػ  ادقػل واجػ  كخػر  حػىت ضم ػا ال ػلد علػى مػا ذ ػره  وعلػى  ػا حػاؿ 
 ا الل سيق ايً ا وجيو. -حفظو اهلل–ُقا ذ ره الشيخ ععل الس ـ الش ي ر 

عّلىا ثنلم  وت ؿ: مسػع اهلل ملػذ محػله  وربنػا ولػ  ادقػل.  (:وًع كىالس،جيودً التٍَّسًبيحي ًفي الر،كي قولو: )
 ػػػػل ايً ػػػػا واجعػػػػم  واللسػػػػعي  ا الر ػػػػ ع: سػػػػع اف رر ال ظػػػػيب  وا السػػػػ  د: سػػػػع اف رر يىػػػػذا ظمكػػػػذ اف 

 .العلى
)رىبػَّنىا كىلىكى اٍلحىٍمدي(قولو: ) هي( كى لنسعة لللسقيع وى  ت ؿ: مسػع اهلل با (:كىقػىٍوؿي )سىًمعى اللَّوي ًلمىٍن حىًمدى

ملػػػذ محػػػله. ُيشػػػرع لنمػػػاـ وللقنفػػػرد و  ُيشػػػرع للقػػػيمـ   املػػػيمـ  يسػػػ ؿ: ربنػػػا ولػػػ  ادقػػػل. اثنػػػا  تيامػػػو مكػػػاف 
  وربنػػػػا ولػػػ  ادقػػػل لل قيػػػع: لنمػػػػاـ  اللسػػػقيع و  يسػػػ ؿ: مسػػػع اهلل ملػػػذ محػػػػله. علػػػى ال ػػػ ي  ا املػػػذى 

 ذا اسػػللب تا ًقػػا  واملنفػػرد مػػىت يسػػ ؿ: ربنػػا ولػػ   ؟يسػػ ؿ: ربنػػا ولػػ  ادقػػل واملػػيمـ   واملنفػػرد  ولكػػذ اإلمػػاـ مػػىت
 . ذا اسللب تا ًقا  واما امليمـ  ُ ف املذى  يس ؿ: ربنا ول  ادقل اثنا  ُر و ؟ادقل
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ـً قولو: ) ٍحرىا رى تىٍكًبيرىًة اٍْلً ًعا  وتػارة اللكع  ا ال  ة تارة يك ف ر ًنا  وتارة يك ف واج (:كىالتٍَّكًبيري غىيػٍ
غػػػ  تكعػػػ ة اإلحػػػراـ وىػػػ  تكعػػػ ات  :تكعػػػ ة اإلحػػػراـ  واللكعػػػ  ال اجػػػ  ىػػػ  :  اللكعػػػ  الػػػر ذ ىػػػ يكػػػ ف سػػػنة
 نسػػاف يريػػل اف ير ػػع يسػػ ؿ: اهلل ا ػػ . وىػػ   ؟  واللنعيػػو ىنػػا  ق م ضػػع تكعػػ ات ا نلسػػاؿ مػػا م ضػػ  اا نلسػػاؿ

   ؟اـ   ىػػذا و  ىػػذا ؟ويسػػللب را ً ػػا يسػػ ؿ: اهلل ا ػػ  او عنػػلما يسػػلسر ا الر ػػ ع ؟تػػا ب   يعػػلا ا ا نلسػػاؿ
ا عنػػلما يعػػلا ا ادر ػػة يسػػ ؿ: اهلل مسػػللب تا ًقػػ واتػػف اآلف  ي ػػين ىػػ  ىػػذا و  ىػػذا  و سمػػا ُيقػػا بػػم ىػػذا وىػػذا

  و ػػذل  بالنسػػعة ا ػػ . وينل ػػ  مػػذ اللكعػػ  اثنػػا  انلسالػػو  يػػث يسػػلسر ا ر  عػػو ب ػػل انل ا ػػو مػػذ حػػرؼ الػػرا 
قػيمـ  حينقػا يسػ ؿ: ربنػا ولػ  ل. اثنا  انلسالو  و ذل  بالنسعة لماـ واملنفرد عنلما يس ؿ: مسع اهلل ملذ محلهلن

 .ادقل. اثنا  انلسالو  و ذل  سا ر اللكع ات
 .؟مىت يك ف اللكع  سنة ا ال  ة س:
انػػت واتػػف     ذا ادر ػػت اإلمػػاـ وىػ  را ػػع  دخلػت املسػػ ل واإلمػػاـ را ػع  تلػػت: اهلل ا ػ . و  جػػ:

صمػدئ  ولػ  تلػت: اهلل ا ػ     اهلل ا ػ   ؟  ىػا يكفػ  ذلػ  وصمػدئ اـ    واتل رت على ىػذه الكعػ ةر  ت
  وايً ػػا اللكعػػ  يكػػ ف سػػنة ا ال ػػ ة عنػػل اثنػػا  ر  عػػ . ُ ػػذا اُ ػػا واللكعػػ ة الثانيػػة ا حسػػ  ىػػ  سػػنة

تكعػ ة اإلحػراـ ر ػذ  لكػذ مػا ب ػلىا مػذ اللكعػ ات ص ة ا سلسسا  وص ة ال يل  اللكع ات الدوا ػل  الوق 
 .الدوا ل ى  سنة
 .؟ىا يك ف الر  ع سنة ا ال  ة :ِس
ن ب  ا ص ة الكس ؼ  ُ ف صػ ة الكسػ ؼ ال ػفة امل لػارة ُي ػا اف تكػ ف ر  لػم  ػا ر  ػة  جػ:

صػلى صػ ة الكسػ ؼ بػر  لم بر  عم   ا ر  ة ُي ا ر  عاف الر  ع الوؿ من قا ر ذ والثاين سنة  وحذا ل  
   ػػا ر  ػػة بر ػػ ع واحػػل ُ ػػذا صمػػدئ  ولػػ  ادرؾ ا صػػ ة الكسػػ ؼ الر ػػ ع الثػػاين ىػػا ادرؾ الر  ػػة اـ بر ػػ عم
 .الر  ة ُتلرؾ بالر  ع لكن ا تلرؾ بالر  ع الر ذ وىذا ر  ع سنة   ُتلرؾ بو ؟ُاتت

ليق ر نًػا  وحػذا لػ  تػرؾ اللشػ ل الوؿ وهنػع وؿ واج  و ُ ف اللش ل ال (:كىالتَّشىه،دي اٍْلىكَّؿي قولو: )
  ُػ  يرجػع  ق   يرجػع ويس مػ ف ىػب مللاب لػو ؟ُلقا اسللب اإلماـ تا ًقا تاؿ امليم م ف: سع اف اهلل. ىا يرجع
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اللشػػ ل الوؿ ب ػػلما اسػػللب تا ًقػػا؛ لنػػو عػػرع ا ر ػػذ ُػػ  ي، ػػو ل جػػع  ق واجػػ   ولكنػػو صمػػ  ذلػػ  ا كخػػر 
 س    يس ل س لتم للس  .ص تو بس  د ال
ػػلَّمى قولػػو: ) ةي عىلىػػى النَّبًػػي  صىػػلَّى اللَّػػوي عىلىٍيػػًو كىسى ال ػػ ة علػػى النػػيب صػػلى اهلل  (:كىاٍلجيليػػوسي لىػػوي كىالصَّػػالى

املذى  اهنا ر ذ  وحذا يس ل ف: اللش ل الخ  وجلسلو وال  ة على النيب صلى  ؟عليو وسلب واج  اـ ر ذ
  ىػا نسػ ؿ: ىػذه مػذ املسػا ا .  ذف ىذه املسيلة ايً ا مذ مسا ا الل خ لف ُي ػا املؤلػفاهلل عليو وسلب ُيو

ىػػػػ،  ٜٜٓ ؛ لف املؤلػػػف ملسػػػلـ علي قػػػا  املؤلػػػف تػػػ ا سػػػنة ) ؟الػػػل خػػػالف ُي ػػػا املؤلػػػف اإلتنػػػاع واملنل ػػػى
وابػذ  تنػاع ىػػ،  اد ػاوي صػاح  اإلٜٛٙواإلتناع واملنل ى جا ت ب ل ذل   ي ين صاح  الداد ت ا سنة )

ومػػذ الف ا ػػل اف صػػاح  املنل ػػى اطلػػع علػػى اإلتنػػاع وصػػاح    ىػػػ،ٕٜٚالن ػػار صػػاح  املنل ػػى تػػ ا سػػنة )
مذ  لػ  ابػذ الن ػار وم ضػع كخػر ا ب ػع  لػ  اد ػاوي  اإلتناع اطلع على املنل ى  وىذا ُوجل ا م ضع

الل خ لف ُي ا؛ لنو ملسلـ  ُ  ييِ    ذف   نس ؿ:  ف املؤلف خالف  و سما نس ؿ: املسا ا -رمح قا اهلل–
  ُ ف املرداوي جا  ب له عنل املرداوي ع ص ويس ؿ: ابذ تلامة خالف ا ىذه املسيلة ال  ي  مذ املذى 

ػػػق  ُنسػػػ ؿ: خ لػػػف ُي ػػػا. وال ػػػ ي  مػػػذ املػػػذى  عنػػػل امللػػػيخريذ اف ؟وُكيػػػف طمالفػػػ !  املػػػرداوي خػػػالف املُ 
 ر ذ ا ال  ة. ال  ة على النيب صلى اهلل عليو وسلب

وال ػػ ي  مػػذ املػػذى  اف   وىػػذه ايً ػػا مػػذ املسػػا ا الػػل خ لػػف ُي ػػا (:كىالتٍَّسػػًليمىةي الثَّانًيىػػةي قولػػو: )
لنػػو ورد ا ب ػػع الحاديػػث ذ ػػر تسػػليقة اللسػػليقة الثانيػػة ايً ػػا داخلػػة ا ر ػػذ اللسػػليب  لكػػذ عنػػل ادنابلػػة 

ل ا: يسػػػل   اف صم ػػػر باللسػػػليقة الوق وُيسػػػر باللسػػػليقة احػػػلة ُ قل ىػػػا علػػػى انػػػو اسػػػر بالثانيػػػة  وحػػػذا تػػػاو 
 الثانية  ُ قل ا على ىذا.

 ٕٔالشريط: 
 الرابع دما يل لق بال  ة  عرط  ور ذ  وواج   ومسل   الرابع. (:الرَّاًبعي اٍلميٍستىحىب، قولو: )
...  كىًمٍنوي ًفٍعػله قولو: ) رمحػو –ليػة  وسػنذ ُ ليػة  واملؤلػف عنػلنا  ذف سػنذ ت   (:اٍلميٍستىحىب، ًمٍنوي قػىٍوؿه

   ن يف  لي ا. ذ ر حا امثلة  ولكذ رماوؿ اف نسل ع  ما ظمكذ  ُلنعلا بيمثلة املؤلف -اهلل



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

65 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

وا سلفلاح امل لار اف يس ؿ: سع ان  الل ػب و قػلؾ  وتعػارؾ امسػ  وت ػاق  (:كىااًلٍسًتٍفتىاحً قولو: )
ذ رىػػا  -رمحػػو اهلل–  لػػار  وىنػػاؾ تاعػػلة عنػػل اإلمػػاـ امحػػل. ىػػذا ىػػ  دعػػا  ا سػػلفلاح املجػػلؾ و   لػػو غػػ ؾ

اإلماـ ابذ رج  ا  لابو الس اعل  وابذ رج   ماـ مذ ال قػة  عػامل عظػيب  جعػا مػذ جعػاؿ ال لػب  لػو  لػ   
 ث ة ع يعة من ا  لاب الس اعل  وىذا الكلاب مذ ال  ػ  ال  ػاب  بػا ىػ  اتػرب مػا يكػ ف  ق الكرامػات 

    ُيػػو مػػذ ا سل  ػػار لفػػروع الفسػػو امللنػػاثرة-رمحػػو اهلل–ل لقيػػة امل لػػادة ُ ػػ  امػػر ع يػػ  منػػو  ق العقػػاؿ ا
ونسػعة  ػا وجػو وروايػة   ونظق ا ا سل  واحل مل ُيسعق  ليو ع   ع ػ   مػع اسل  ػار الروايػات والوجػو

جتػػاؿ او   تل  ػػ  مػػذ ىػػذا بػػا ت  ػػ  مػػذ   نػػو تػػاؿ ا مسلمػػة  لابػػو:  لعلػػو علػػى وجػػو ا ر ُػػ   ق صػػاحع ا
تريًعا مذ ا رجتاؿ ا اياـ يسػ ة وليػايل.  مػاـ وجعػا ا ال لػب ولػو  لػ  عظيقػة تػلؿ علػى علػ    عػو ا الفسػو  
ػة  وعل    عو ا ادليث  وعل    عو ُيقا يل لق بالدىل والرتا ق  وما يلع  ا  وعل    عو حىت ا الػ،اجب وم ُر

يػػ و مػػذ الف ا ػػل والنفػػا ق والػػلرر الشػػ   الكثػػ   حػػىت تػػاؿ الرجػػاؿ  لػػو  لػػاب الػػذيا علػػى طعسػػات ادنابلػػة ُو
ب   ب:  ف طعسات ادنابلة؛  النػاووس انػا مػا ُيػو ذيلػو. ُسػال ا:  ف الػذيا مػذ ج ػة الف ا ػل والعسػط و ػذا 

الػػذي بلػػغ مندلػػة  اإلمػػاـ ابػػذ رجػػ النعسػػات. طعً ػػا ىػػ  تلقػػيب لػػو  واملس ػػ د اف  الػػذي ىػػ  اوسػػع مػػذ الصػػا
اف علػػى مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل  والػػف  لابًػػا عظيًقػػا ي صػػى بػػو  ػػا طػػ ب ال لػػب وىػػ   لػػاب  ػػ  عظيقػة ا ال لػػب

 )بياف ُ ا علػب السػلف علػى علػب اجللػف،  اوصػ   ػا طالػ  علػب اف يسػرا ىػذا الكلػاب؛ لف ب ػع النػاس
  عيةتل ينع ر ويذ ر احل املشايخ اف امراة ات لت بو وتالت: يا عيخ! انت اعلب مذ ال قة الرب ة. وى  دا

عيخ على مس لة احمللثم  ُع ع الناس رمبا صمل ا  ل  املليخريذ مذ بسط ال عارة  ي ين ل  تسرا   ـ اإلماـ 
امحل ا الفسو جتل مسيلة ا  ل  امللػيخريذ الػف ب  ػ ب ُي ػا رسػالة مػذ لسػم صػف ة  سػئا عن ػا اإلمػاـ 

ر  ق ذىػػذ ب ػػع النػػاس اف ىػػذا الػػذي صػػنف امحػػل ُيجػػاب عن ػػا بس لػػو:   يُ  عػػين. وانل ػػى الػػ اب  ُيلعػػاد
؛ لف اإلمػاـ امحػل ملػا سػئا تػاؿ:   ي  عػين. وذاؾ  لػػ  لسػم صػف ة ا املسػيلة انػو اعلػب مػذ اإلمػاـ امحػل

ُي ا لسم صف ة واتى ُي ا بث ثم دليً   ونع ُي ا طرتًا  ُ ا م ػو ىػذا اف  ثػرة الكػ ـ تػلؿ علػى  ثػرة 
اعقات ػا ظمكػذ ىػذه صػلرت مػذ اإلمػاـ امحػل خلف ػا وورا ىػا و ل ػا ا جػذورىا و      لقػة   ي  عػين ؟علقو

ما ة حليث باإلسناد  وث ثم اثر عػذ ال ػ ابة  وعشػريذ اثػر عػذ اللػاب م  وخ صػل ا:   ي  عػين. ُػع ع 
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 اف الدماف  لقػا تػيخر  ثػر ال لػب  وىػذا خنػي بػال كق ُػ ف الدمػاف  لقػا تػيخر ذىػ  عػ    ثػ  الناس يل  ر
  ُػػيظذ ب ػػع النػػاس اف امللػػيخريذ اعلػػب مػػذ امللسػػلمم  ُل ػػل انػػو لػػ  مػػذ ال لػػب الػػذي  ػػاف ا صػػلور الرجػػاؿ

سيؿ عذ مسيلة ُسلنا لو: اُىت ُي ا ُ ف.  يف يك ف  ماـ مسػ ل ادػ  مػثً  تػاؿ ا ىػذه املسػيلة  ػذا و ػذا  
ل بػػذ حنعػػا  ػػذا و ػػذا  او تػػاؿ ُي ػػا لرمبػػا  ػػاف ا تلػػ  ب ػػع النػػاس احػػ   ليػػو دمػػا لػػ  تيػػا لػػو: تػػاؿ ُي ػػا امحػػو 

  ُػػ  عػػ  اف الدمػػاف  لقػػا تػػيخر  ػػذا و ػػذا  -رضػػ  اهلل عنػػو–مالػػ   ػػذا و ػػذا  او رمبػػا حػػىت تػػاؿ ُي ػػا عقػػر 
وجلسػػػ ا ا حلسلػػػو وا درسػػػو  يػػػنسص ال لػػػب  ي ػػػين ال ػػػ ابة الػػػذيذ جلسػػػ ا مػػػع النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلب

  ىػػا ظمكػػذ اف يسػػاوي ب ا علق ػػب اللػػاب م حػػب ب حسػػاف وح ػػروا خنعػػو وعػػاىلوا حياتػػو وسػػ تو راي ال ػػم
ا ب ػػع  -رضػػ  اهلل عػػن ب–  جتػػل   ًمػػا  ثػػ ًا منسػػ ً  عػػذ ال ػػ ابة    مػػع انػػ  رمبػػا  ؟ُ ػػً  عقػػذ ب ػػلىب

املسػػا ا  لكػػذ   يلػػـد مػػذ ذلػػ  اف مػػذ ب ػػلىب اعلػػب     ال ػػ ابة ىػػب اعلػػب المػػة  ُليُلنعػػو  ق ىػػذا  ولػػُي لب 
ي ػػين ب ػػع النػػاس مػػذ العػػاحثم اآلف برسػػالة ماجسػػل  او د لػػ راه او عػػ   مػػذ ىػػذا السعيػػا  ػػا ىػػذا المػػر  

مع ػػث ي سػػله و ػػا مسػػيلة يػػلكلب ُي ػػا يسػػ ؿ عنػػ اف بػػالعنط ال ػػريع: ال،جػػي   مػػذ خػػ ؿ تيمػػا مػػا سػػعق ُػػ ف 
اصػ اب السػ ؿ الراج  ا ىذه املسيلة  ػذا و ػذا  وامػا مػا ذ ػره اصػ اب السػ ؿ الوؿ ُ نػو باطػا  ومػا ذ ػره 

واإلماـ ابذ رج  على عل    الثاين ُ نو خني  وما ذ ره اص اب الس ؿ الثالث ُ نو ناتص  وال  اب ما تللو.
  عو ا ال لب وا الفسػو وا ادػليث وا الرجػاؿ وا ال لػا وا الػ،اجب وا السػ  وا الل ػة وا اللفسػ  وا 

  ي ػػين   يػػيِ ويسػػ ؿ: والػػذي تالػػو امحػػل مػػذ طػػرؼ خفػػ  لػػو ترجي ػػات    ادػػليث   ق كخػػره   تكػػاد جتػػل
ب ػػع النػػاس م ػػـر بػػ براز ع  ػػيلو الػػل حس ػػا اف يسػػ،ىا  ُل ػػله يػػيِ و  خػػ ؼ ال ػػ اب وادػػق  ػػذا و ػػذا.

وي ػع ضػقة علػى اللػا  حػىت   تشػلعو  .تلػتُ    يسػ ؿ: بيت اؿ  تاؿ امحل  وتاؿ ابذ املليين  وتػاؿ ابػذ م ػم 
: ومػا تالػو امحػل خنػي. وب  ػ ب يل ػرا بكػ ـ ُيػو جػراة علػى ال قػة ويػيِ ىػذا و  تلػتُ اف ىذا الك ـ ليق لػ

 اجللا مذ سععم:
لو  .بيتلار ال قة السع  الوؿ: مذ علـ م ُر

لو بسلر نفسو؛ لنو ل  عرؼ تلر نفسو وعرؼ تلر ال قة ما جتػرا ىػذه  السع  الثاين: مذ علـ م ُر
 الراة.
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ابذ رج  ُلكلقنػا عػذ ابػذ رجػ     اإلماـ اردنا اف ننسا تاعلة مذ ت اعلوالذي تادنا  ق ىذا اننا 
عذ  لابو )ُ ا علب السػلف،    علػى ال اتػع الػذي ن يشػو  ولنرجػع اآلف  ق مػا  نػا ُيػو  ُنسػ ؿ: مػذ ت اعػل 

 ذا وردت علػػى عػػلة صػػفات عػػذ النػػيب  -سػػ ا   انػػت ت ليػػة اـ ُ ليػػة–: اف ال عػػادة -رمحػػو اهلل–اإلمػػاـ امحػػل 
صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلب ُكػػػا مػػػا ورد عنػػػو صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلب مشػػػروع وجػػػا د  لكػػػذ تػػػل يكػػػ ف ب ػػػع ىػػػذه 
ال فات خملارًا عنله ومرجً ا على غػ ه   انػو ظمنػع ال ػفات الخػرى  لكػذ ىػذا لػو تػرجي ؛  مػا لسػ ة سػنله  

ت الذاف امل لػار عنػله اذاف او لك نو غال  ُ ا النيب صلى اهلل عليو وسػلب  ي ػين مػثً  اإلمػاـ امحػل ا صػفا
  واذاف ار حمذورة جا د  وامل لار ا ا سلفلاح اسلفلاح عقػر: سػع ان  الل ػب و قػلؾ. والعػات  جػا د ب ؿ

ما جػا  ا غػدوة ذات الرتػاع  والعػات  مشػروع  وامل لػار عنػله  وامل لار عنله ا صفة ص ة اجل ؼومشروع  
الكسػ ؼ ر  لػاف بػيربع ر  عػات ي ػين ا  ػا ر  ػة ر  عػاف     صػ ةا صفة ص ة الكس ؼ حليث عا شػة

  لكنػو تػل يػرج  ب  ػ ا علػى ب ػع  ُػرج  وامل لار عنله ا اللش ل تش ل ابذ مسػ  د  والعسيػة  ل ػا جػا دة
ا غدوة ذات الرتاع؛    ورج  حليث ص ة اجل ؼمثً  حليث عا شة ا ص ة الكس ؼ؛ لنو ات اىا سنًلا

ُ ْب َمَ ػَ  َوْلَيْيُخػُذوا َاْسػِلَ لَػُ ْب َُػِ ذَ ف لنو اعع  ا بالسرك ا }َوِ َذا ُ ْنَت ُِيِ ْب َُيََتْقَت َحُُب الَ َ َة َُػْللَػُسْب طَا َِفػٌة ِمػنػْ
ُىْب َوَاْسػػِلَ لَػُ ْبع َسػػَ ُلوا َُػْلَيُك نُػػ ا ِمػػْذ َورَاِ ُكػػْب َوْللَػػْيِت طَا َِفػػٌة ُاْخػػَرى ملَْ ُيَ ػػلا ا َُػْلُيَ ػػلا ا َمَ ػػَ  َوْلَيْيُخػػُذوا ِحػػْذرَ 

اذاف ب ؿ؛ لك نو الػذي  ػاف يػيذف بػو ا امللينػة   ػرة النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب     ورج [ٕٓٔمالنسا : 
  اف ي لقو للناس  وعلى ىذا ُسق.  -رض  اهلل عنو–ورج  اسلفلاح عقر؛ لف عقر 

 ذ باهلل مذ الشيناف الرجيب.الل  ذ  يس ؿ تعا السرا ة: اع   :قذ السنذُ (:كىالتػَّعىو،ذً قولو: )
 وىذه الثالثة مذ السنذ. (:كىاٍلبىٍسمىلىةً قولو: )
سع اف رر العلى مرة واج  والديادة  ق ث ث او ا ثر  (:كىمىا زىادى عىًن اٍلمىرًَّة ًفي التٍَّسًبيحً قولو: )
 ُ ذا مسل  .
ٍغًفػػػرىًة، كىنىٍحػػػًو ذىلًػػػكى قولػػػو: ) ة عنػػػله سػػػنة  ُيكػػػ ف ىػػػذا سػػػؤاؿ امل فػػػر  اف يكػػػ ف ضملقػػػا (:كىسيػػػؤىاًؿ اٍلمى
 ا سػلفلاح و سػؤاؿ امل فػرة بػم السػ لتم ُيكػ ف سػؤاؿ امل فػرة عنػله سػنة  وىػ  تػ ؿ لػع ع  م ن ؼ علػى

ػة علػى اللسػعي    اىا ال لب  وضملقا اف يك ف: وما زاد عػذ املػرة ا اللسػعي  وا سػؤاؿ امل فػرة. ُلكػ ف م نُ 
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رمقلو على ىذا ال جو مل اُسلو للقذى   وال جػو الوؿ دمػا يس يػو انػو مل  وىذا ى  امل اُق للقذى   ُيقكذ اف
 يذ ر ا ال اجعات سؤاؿ امل فرة.

ػالرٍَّفًع كىاٍلوىٍضًع كىنىٍحًو ذىًلكى قولو: ) ػع اليػليذ  وال ضػع   ؛ومنو ُ ا ي ػين سػنذ ُ ليػة (:كىًمٍنوي ًفٍعله كى  ُر
ع اليليذ ُيسذ ا م اضع:اي وضع اليقو على اليسرى واملسل   ا ذل  السعع    وُر

ػػػػػػػػػػع  امل اضػػػػػػػػػػع ا سػػػػػػػػػػنة اليػػػػػػػػػػليذ ُر
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع مُر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مة ***
 

ع اليليذ ا ال  ة س:  .؟ما ى  م اضع ُر
اوصل ا ب   ب على ما اذ ر تسع م اضع ا  ق ع ال ل ات: تكعػ ة اإلحػراـ  تكعػ ة الر ػ ع   جػ:

ػػع مػػذ الر ػػ ع  كػػذ اف يننعػػق عليػػو مػػا ذ رنػػاه ا مسػػيلة ال ػػفات املل ػػلدة السيػػاـ مػػذ اللشػػ ل الوؿ ىػػذا ظم الُر
ػع اليػليذ عنػل السيػاـ مػذ اللشػ ل الوؿ ولكنػو  ال اردة عذ النيب صلى اهلل عليو وسلب  ُ ف اإلماـ امحػل صمػّ ز ُر

ع  وحذا سئا اإلماـ امحل ػع ُقػا اتربػو. ي ػين طملار ا  تُُر  اف ا ىػذه املسػيلة  ُسػاؿ: امػا انػا ُػ  اُر ػو ومػذ ُر
ػع  ع  لكذ ا ثػر الحاديػث مل يُػذ ر ُي ػا ىػذا امل ضػع الػذي ىػ  الُر ُ لو تري  مذ  صابة السنة؛ لنو ورد الُر
ػع ولػ  ُر ػت ُػ  بػيس  ُػ  نسػ ؿ:  نػو خػ ؼ السػنة بػا  عنل السياـ مذ اللش ل  ُاإلماـ امحل طملار عػلـ الُر

ػع  ومػ ا صػ ة النػازة تكعػ ات النػازة  ذ امل اضػع: ثابت. ُ ػذا م ضػع رابػع لكػذ امل لػار ا املػذى  ا  يُر
تكعػػػ ات ال يػػػل  وظمكػػػذ مػػػذ بػػػاب اللشػػػسيق والديػػػادة تكعػػػ ات ا سلسػػػسا   وايً ػػػا يس لػػػ ف: عنػػػل انل ػػػا  دعػػػا  
ػػع مػػذ الر ػػ ع ُػػ ذا اراد اف ي ػػ ي  ق السػػ  د يكػػ  ا ىػػذا  السنػػ ت.  ذا تنػػت ا الػػ تر  تن تػػو يكػػ ف ب ػػل الُر

 ّ  لس  د الل وة  وىذه امل اضع الل اذ رىا ا املذى .  ايً ا  ذا  امل ضع
ػػػع اليػػػليذ  وعنػػػلنا ال ضػػػع  واملسػػػل   وال ػػػ ي  مػػػذ  ايً ػػػا مػػػذ السػػػنذ: تػػػاؿ: وال ضػػػع. ُ نػػػلنا ُر

ليػػل  والػػذي يلػػ    ػػاـ   الكػػ ع ىػػ  ال ظػػب الػػذي يلػػ    ػػاـ ااملػػذى  السػػعع  اف تسػػعع  ػػ ع اليسػػرى بػػاليقو
   اجلن ر ىذا الكرس ع  وما بين قا ى  الرسغ.الرجا ىذا الع ع  والذي يل

 يلػػػ  ومػػػا  ػػػ ع اإل ػػػاـ يلػػػ  وعظػػػب
 ملسػػػػػػػ  رجػػػػػػػا   ػػػػػػاـ يلػػػػػػػ  وعظػػػػػػب

 

*** 
*** 

 وسػػػػػػط مػػػػػػا والرسػػػػػػغ  رسػػػػػػ ع جلن ػػػػػػر
 ال لػػط مػػذ واحػػذر بػػال لب ُ ػػذ بعػػ ع
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ُ ػػػذا ىػػػ    ف وضػػػ  ا  ػػػت السػػػرة ؟ُاملسػػػل   اف يسػػػعع  ػػػ ع اليسػػػرى باليػػػل اليقػػػو  وايػػػذ ي ػػػ  ا
وال  ي  مذ مذىعو اف ىذا ىػ  الُ ػا  وعنػو روايػة بػالل ي   ف عػا   -رمحو اهلل–اإلماـ امحل الترب عنل 

ُػ ؽ السػرة و ف عػػا   ػت السػرة  وعلػػى  ػا حػػاؿ  ف وضػ  ا ُػ ؽ السػػرة ُػ   راىػة و ف وضػػ  ا  ػت السػػرة 
ت ال ػلر  مػا   ي   ا  ػُ   الُ ا ا ال  ي  مذ املذى   لكذ   يعالغ ا ُر  ا ُي   ا على ال لر

 ت ال لر ُو ؽ السرة او  ت السرة  وىناؾ مذ ال لقا  امل اصريذ مذ يرى اهنا ت ضع على ال ػلر ولكػذ 
 .  ُاإلماـ امحل يرى اف ىذا غ  مشروعاإلماـ امحل   يرى ذل 

ومذ الف ا ل املل لسة بال ضع  ت السرة: اف ادليث ا وض  ا  ت السرة اصػ   تالػو  سػ اؽ بػذ 
  ُ نػػو تػػاؿ  قػػا روى عنػػو الك سػػج ا مسػػا لو:  ػػت السػػرة اصػػ  ا ادػػليث واتػػرب  ق -رمحػػو اهلل–يػػو راى  

 مذ ا قة ادليث. واإلماـ  س اؽ مذ ا قة ىذا الشيف الل اضع.
النظر  ق م ضع س  ده  ت ؿ: كمم  ب ل السرا ة  ترا ة سػ رة ب ػل الفا ػة   ايً ا مذ سنذ ال  ة:

للكع  والفا ة  وبم الفا ػة والسػ رة  وبػم السػ رة وتكعػ  الر ػ ع  ىػذه ثػ ث سػكلات ايً ا السكلات بم ا
مسل عة ا املذى  بالنسعة لنماـ   ػذل  الل ػ ذ مػذ اربػع تعػا اف يسػلب ب ػلما يػيِ باللشػ ل وال ػ ة علػى 

لجاؿ  ومػػذ ُلنػػة   يل ػػ ذ بػػاهلل مػػذ عػػذاب ج ػػنب  ومػػذ عػػذاب السػػ   ومػػذ ُلنػػة الػػالنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب
 .احمليا واملقات
ع مذ الر  ع س: ع اليليذ عنل الُر ع مذ الر  ع  ما صفة ُر ع اليليذ عنل الُر  .؟رمذ تلنا: تُر
ومل اتف ا املذاى  ومل اجل احل تاحا ا املذاى   ب ػع النػاس و ثت مذ الخنا  الشا  ة   جػ:

ع ع مذ الر  ع ُيس ؿ: ربنا ول  ادقل. ويُر ػع     يػله يُر ػع حينقػا يُر يئػة الػلاع   ُ ػذا لػيق مبشػروع و سمػا الُر
ع مذ الر  ع: ربنا ول  ادقل  .يليو عنل الُر

ىػػذه نلػػة مػػذ سػػنذ ال ػػ ة   ػػذل  ا للفػػات ا اللسػػليب ظمينًػػا واػػاً   اللسػػليب ر ػػذ وا للفػػات لػػو 
ب ػع املعاحػات واملكروىػات واحملرمػات   نشػرع ا  سنة  ىذا ما يل لق بسنذ ال  ة  وننلسا ب لىا  ق ذ ػر

ان اع ال ل ات باعلعار حكق ا  وادقل هلل رب ال املم  وصلى اهلل وسلب على نعينا حمقػل وعلػى كلػو وصػ عو 
 ان م.
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 .؟العسقلة ىا ى  مذ الفا ة س:
ىػػا ال لػػب  العسػػقلة علػػى ال ػػ ي  مػػذ املػػذى  ليسػػت مػػذ الفا ػػة  واملسػػيلة ُي ػػا خػػ ؼ بػػم ا جػػػ:

لكػػػذ ال ػػػ ي  مػػػذ املػػػذى  اف العسػػػقلة يسػػػل   اف يسراىػػػا ُػػػ ف تر  ػػػا مل تعنػػػا ال ػػػ ة؛ لهنػػػا ليسػػػت مػػػذ 
 .الفا ة

 ٖٔالشريط: 
: اٍلميبىاحي قولو: )  املعاح ا ال  ة.اجلامق:   (:اٍلخىاًمسي
  واملس ػ د ىنػا بالف ػا  ػاضابنو:  ا ُ ػا سػ م  ُيػو ُي (:اٍلميبىاحي كيل، ًفٍعلو سيوًمحى ًفيًو ًفيهىاقولو: )

الػػذي يكػػ ف مػػذ جػػنق ال ػػ ة سػػعق ذ ػػره ا الر ػػاف وال اجعػػات  الف ػػا مػػذ غػػ  جػػنق ال ػػ ة؛ لف الف ػػا
نػاه   يعسػى عنػلنا الف ػا مػذ غػ  جػنق ال ػ ة وىػ  علػى ث ثػة اصػناؼ  بسػ  م نػا مػذ الُ ػاؿ: والسنذ وعُر

يكػ ف مػذ غػ  جػنق ال ػ ة  الف ػا مػذ غػ  جػنق  معاح  ومكروه  وحمـر  وىذه الث ثة ى  ا الف ا الذي
 .ال  ة تارة يك ف معاًحا  وتارة يك ف مكروًىا  وتارة يك ف حمرًما معنً  لل  ة

 .؟مىت يك ف الف ا مذ غ  جنق ال  ة معاًحا س:
و ػػاف الف ػػا مل ػػل ة  وىػػذا ال ػػابط الثػػاين  ىػػذاف   ىػػذا ال ػػابط الوؿ   ذا  ػػاف الف ػػا يسػػ ًا جػػػ:

  . ف  سسا حكقنا على الف ا بينو معاح نافضاب
: اف يكػػ ف يسػػ ًا: خػػرج باليسػػ  الف ػػا الكثػػ   والف ػػا والكػػ ـ عػػذ الُ ػػاؿ مػػذ غػػ  جػػنق ال ػػ ة

نلرجػػو ا احملػػـر املعنػػا لل ػػ ة   ذف الف ػػا مػػذ غػػ  جػػنق ال ػػ ة  ف  ػػاف  ؟الكثػػ  نلرجػػو ا اي التسػػاـ
 ثػػ ًا مل اليًػػا ُ نػػو حمػػـر   ععػػث ُ ػػ  مكػػروه  و ف  ػػاف  ًا ل ػػ  م ػػل ةيسػػ ًا مل ػػل ة ُ ػػ  معػػاح  و ف  ػػاف يسػػ

   ولننعق على ىذا امثلة:معنا لل  ة
  ُػػػيخرج احػػػاتف او ادخػػػا يػػػله واغلػػػق املثػػػاؿ الوؿ: رجػػػا جػػػا ه ات ػػػاؿ علػػػى ىاتفػػػو اثنػػػا  ال ػػػ ة

ىنا على اإلباحػة مػذ حيػث  ال  ت ُ ذا معاح؛  جلقاع المريذ: اف الف ا يس  وانو مل ل ة  طعً ا ادكب
 ق ا سل عاب او  ق ال ج ب  ي ين ل   اف ا ناعة و اف  زعاًجا على  ذ اإلباحةمالصا و   ُسل يرتفع 

امل ػػلم مل يكػػذ ىنػػا اإلباحػػة  ػػردة بػػا يرتسػػ  عػػذ اإلباحػػة  ق النػػلب او  ق ال جػػ ب  لكػػذ مػػذ ج ػػة ذات 
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نسػػ ؿ: ىػػذا ُ ػػا معػػاح؛ لنػػو يسػػ  وتػػل دعػػت لػػو  ؟ـ بػػال ج برمكػػب عليػػو باإلباحػػة اـ با سػػل عاب ا الف ػػا
 م ل ة.

  احلػاج اف ضم ػره م ػو و  ي جػل احػل صملػق طفلػو ال ػ  املثاؿ الثػاين: رجػا ي ػل  ا ادػـر وم ػو 
م و ا العيت مثً  ُقا يسلنيع اف ي، ػو ا العيػت وحػله ُاحلػاج  ق اف ضم ػره و   ُالصػا اف النفػا دوف 

وحاجػة  اآلف  ف تػرؾ النفػا رمبػا ذىػ  ا  ضُم ر  ق املسػ ل لكػذ تػل ضم ػره  ق املسػ ل ل ػارضاللقييد   
نػ ع امل ػلم وضػاع منػػو ُاحلػاج  ق محلػو ُ ػار ضمقػػا النفػا  ُكلقػا سػ ل وضػػ و علػى الرض و لقػا تػػاـ 

 معاحة؛ لهنا حر ة يس ة مل ل ة. ؟محلو  ُقا حكب ىذه ادر ة
ونفسػػػو احعػػػت اف تفرتػػػع الصػػػابع  ب ػػػع النػػػاس م رمػػػ ف بػػػذل   صػػػ تو املثػػػاؿ الثالػػػث: رجػػػا اثنػػػا 

 ُنس ؿ: مكروىة. مكروىة؛ لهنا حر ة يس ة ولكن ا ععث ؟ُفرت ة الصابع اثنا  ال  ة ما حكق ا
 ؟املثاؿ الرابع: رجا راى ُرجة امامو ا ال ف ُلسلـ خن تم او ث ثًا وسل ىذه الفرجة  مػا ادكػب

 حر ة معاحة.
والفرجػػة ا   ػػّ  لنحػػراـ ا كخػػر املسػػ ل النعػػ ي   اجلػػامق: رجػػا مشػػى ا صػػ تو مشػػًيا  ثػػ ًا املثػػاؿ

ى  حر ػة مل ػل ة لكن ػا  ثػ ة ُػ ذا  انػت  ؟ال ف الوؿ ُقشى مذ باب املل  ُ ل  ق الروضة ُقا حكقو
 .حر ة  ث ة ول   انت مل ل ة ُ هنا تعنا ال  ة

ي ي ل اآليات مثً  وى  يسرا  ُع ع الناس مثً  وى  يسرا عّل اآل (:ٍسًبيحً ًمٍثلي عىد  اٍْلًم كىالتَّ قولو: )
جػػا د؛ لف ىػػذا المػػر  ؟كيا ػػا ُ ػػا ىػذا جػػا د  ي ػػل [ٔ}تُػػْا يَػػا اَيػاَ ػػا اْلَكػاُُِروَفع مالكػػاُروف: سػ رة الكػػاُروف 

تسػػػعي ات  مل ػػػل ة حػػػىت   طمنػػػئ ا اآليػػػات  وعػػػل اللسػػػعي   يريػػػل اف يسػػػع  ا  ػػػا سػػػ لة عشػػػرو  يسػػػ 
 ُ ّلىا  او ا الر  ع ُ ّل ذل  ُ ذا جا د.

يَّػػةً قولػػو: ) وىػػ  ي ػػل  راى حيػػة ُكػػاف م ػػو عكػػاز مػػثً  ُ ػػر ا وتلل ػػا  ُقػػا ادكػػب ا  (:كىقػىٍتػػًل اٍلحى
نس ؿ: صم ز ىػذا  لكػذ  ف ضػر ا ُ ربػت ُلع  ػا وصػارت  ػرب وىػ  يػر ع ورا ىػا واسػلقرت املنػاردة  ؟ذل 

 نا ص تو   ذف املراد ىنا بسلا ادية الذي يك ف  ر ة يس ة.مللة ن ف ساعة ُ ذا تع
يًَّة كىاٍلعىٍقرىًب كىاٍلقىٍملىًة كىنىٍحًو ذىًلكى قولو: )  اي  ذا مل يكذ ُيو حر ة  ث ة. (:كىقػىٍتًل اٍلحى
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ػػا عىبىثنػػاقولػػو: ) ػػاًلفو لىهى ٍكػػريكهي: كيػػل، ًفٍعػػلو ميخى : اٍلمى ػػاًدسي  جنسػػػ ا  امل ػػالف حػػا ي ػػين مػػذ غػػ  (:السَّ
 وال عث ي ين مذ غ  م ل ة.

ػفىٍرقػىعىًة اٍْلىصىاًبًع كىتىٍشًبيًكهىا كىنىٍحًو ذىًلكى قولو: ) والذي يُعنػا ىػ  الكثػ    (:أىٍك نىٍحويهي ًممَّا الى يػيٍبًالي كى
 تاؿ:  فرت ة الصابع  وتشعيك ا  ورم  ذل .

ـي كىىيوى ميٍبًاله كىاٍلعىمى قولو: ) ًثيًر ًمٍن غىٍيًر ًجٍنًسهىاالسَّاًبعي: اٍلميحىرَّ مػذ و تيػلاف: ال قػا الكثػ    (:ًل اٍلكى
 قػػذ اطػػاؿ السيػػاـ  او اطػػاؿ السػػ  د  او سػػ ل سػػ  د الػػل وة   غػػ  جنسػػ ا  امػػا ال قػػا الكثػػ  مػػذ جنسػػ ا

تكرر منو ذل   ُ ذا حكقو مشػروع لكػذ املس ػ د ىنػا ال قػا مػذ غػ  جنسػ ا  وت لػو: الكثػ . طُمػرج اليسػ  
   مذ غ  جنس ا  ف  اف ععثًا ُ   مكروه و ف  اف مل ل ة ُ   جا د.ُ ف اليس

  ق الك ـ عذ اتساـ ال ل ات. -رمحو اهلل–  انلسا املؤلف 
: فػىػػٍرضي عىػػٍينو، كىفػىػػٍرضي ًكفىايىػػةو، كىسيػػنَّةه قولػػو: ) ػػاـو الػػامع بػػم ُػػرض ال ػػم  (:كىالصَّػػلىوىاتي  ىالى ىػػةي أىٍقسى
رض الكفاية    و ذا ُُ ا ترت  عليو الث اب  الفرؽ بػم ُػرض   ي ين  ذا تُرؾ ترت  عليو اإل رض  شما ُاف  ُو

رض الكفاية رض الكفاية يُنظر ُيػو  ق الف ػا    ال م ُو اف ُرض ال م  ا مكلف ينل  منو ىذا الف ا  ُو
بف ػػا   ق الفاعػػا ُػػ ذا تػػاـ بػػو عػػ ص واجػػدا سػػسط عػػذ القيػػع  يسػػ ؿ الصػػ لي ف:  ف ُػػرض الكفايػػة يسػػسط

سػػاؿ:  ذا تػػاـ بػػو مػػذ يكفػػ  سػػسط عػػذ ُب  ػػ ب عػػ    وحػػذا لكػػذ   بػػل اف يكػػ ف ُ ػػا الػػع ع  ػػدئالػػع ع 
العاتم. وب   ب ع  بس لو:  ذا تاـ بو الع ع. والل ع  بس لنػا:  ذا تػاـ بػو مػذ يكفػ . اوضػ  ا الل لػة علػى 

وىػػ  صػػ ة النػػازة   سػػسط بف ػػا ال احػػلاملػػراد؛ لف الػػع ع تػػل يؤديػػو ُػػ  صمػػدئ  وحػػذا عنػػلنا ُػػرض  فايػػة ي
صػ ة ال يػل  ؟ُقػا ىػ وعنلنا ُرض  فاية يسسط بف ا ارب م ول  ُ لو ث ث ف مل يسسط عذ العاتم ومل ي   

والق ػة  .تػاؿ: ُػرض ال ػم ال ػل ات اجلقػق واملؤلػف  واما الق ة ُ   مػذ اجلقػق  ُ  بل ُي ا مذ ارب م
 ات مفروضػػة ُقػذ وجعػػت عليػػو الق ػػة ُػاجلقق املفروضػػة عليػػو ىػػ : مػذ اجلقػػق  يػػـ  الق ػػة ُيػو لػػق صػػل

 .الف ر والق ة وال  ر وامل رب وال شا   ُالق ة مذ اجلقق  وحذا الق ة حكق ا ُرض عم
ػػرض  فايػػة وسػػنة  الوؿ: ال ػػل ات اجلقػػق  ومن ػػا صػػ ة الق ػػة   لكػػذ الق ػػة  ذف عنػػلنا ُػػرض ُو

ةحا احكاـ خت  ا وى  ُرض عم على    . ا مذ وجعت عليو بالشروط امل رُو
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ػاءى كىزىائًػلو عىٍقليػوي بًػأىٍمرو يػيٍعػذىري  الصَّلىوىاتي اٍلخىٍمسي قولو: ) ػاًئضو كىنػيفىسى ػرى حى عىلىى كيل  ميٍسػًلمو ميكىلَّػفو غىيػٍ
 ال ل ات اجلقق جت  على مذ  سست ُيو اربع عرا ط: (:ًفيوً 

 جت  على الكاُر  وم و ال جػ ب ىنػا ملػا نسػ ؿ: الشرط الوؿ: اإلس ـ. تاؿ: على  ا مسلب. ُ 
ولػػيق م ػػو نفػػ  ال جػػ ب ىنػػا انػػو     ال ػػ ة   جتػػ  علػػى الكػػاُر م ناىػػا انػػو   يػػؤمر بس ػػا  ا  ذا اسػػلب

}ِ َ  َاْصػَ اَب اْلَيِقػػِم   ُػ ف الكػاُر ي اتػػ  علػى تػرؾ ال ػػ ة ا اآلخػرة  تػاؿ ت ػػاق: ي اتػ  علي ػا ا اآلخػػرة
، تَػػػػػاُل ا ملَْ نَػػػػػُ  ِمػػػػػَذ ٕٗ، َمػػػػػا َسػػػػػَلَكُكْب ِا َسػػػػػَسَر )ٔٗ، َعػػػػػِذ اْلُقْ ػػػػػرِِمَم )ٓٗنَػػػػػاٍت يَػَلَسػػػػػاَ ُل َف )، ِا جَ ٜٖ)

، وملَْ نَػػػُ  نُْن ِػػػُب ٖٗتَػػػاُل ا ملَْ نَػػػُ  ِمػػػَذ اْلُقَ ػػػل َم )} :  ىػػػؤ    فػػػار والػػػلليا[ٖٗ- ٜٖاْلُقَ ػػػل َمع ماملػػػلثر: 
   ذف ىػب   [ٙٗ- ٖٗماملػلثر:  ع، وَُ َنا ُنَكذ ُب بِيَػْ ـِ الل يذِ َ٘ٗمَع اجْلَاِ ِ َم ) ، وَُ َنا زَمُ ضُ ٗٗاْلِقْسِكَم )

  يؤمن ف باآلخرة لكذ ُعذب ا واسل س ا ال ذاب على ترؾ اإلظماف وعلى ترؾ ال  ة وعلى ترؾ  ط اـ املسػا م
لى  فره وعلى تر و ال  ة  وىػذه ُلؿ ذل  على اف ال  ة جت  على الكاُر  ُالكاُر يُ ذب يـ  السيامة ع

ػػة ا علػػب الصػػ ؿ وامس ػػا واملػػراد بفػػروع الشػػري ة مػػا  ؟ىػػا الكفػػار خمػػاطع ف بفػػروع الشػػري ة او   :مسػػيلة م رُو
علا اإلس ـ  و  يس ل بفروع الشري ة ىنا اف ال  ة مذ الفروع مب و اهنا مذ املسا ا الل تُ ل  ليسػت ر نًػا 

 ذف الشرط الوؿ ل جػ ب ال ػل ات اجلقػق: اإلسػ ـ  وم ػو عػلـ ال جػ ب انػو    ا اإلس ـ  با ى  ر ذ
ب  سػػػػػ مو وُعل ػػػػػيػػػػػؤمر بس ػػػػػا  ا  ذا اسػػػػػلب  ي ػػػػػين لػػػػػ  جػػػػػا   ػػػػػاُر  ق مر ػػػػػد  سػػػػػ م  او مر ػػػػػد دعػػػػػ ة واعلػػػػػذ 

 ؟ىا يساؿ لو: اتػع الف ػر والظ ػر   املس  د ىذا الش ص ملا دخا اإلس ـ ب ل ص ة ال  ر[ّ]متالش اد
الػػ اب:      يػػؤمر الكػػاُر بس ػػا  ال ػػ ة  ذا  ؟تػػع نيػػع مػػا ُاتػػ  مػػذ ال ػػل ات منػػذ اف بل ػػت ادُلػػباو ا
 .لب  وىذا م و علـ وج  ا عليواس

 

 
عَلب يل لى  ق مف  لم  ُنا   الفاعا ىنا ى  ال ق  املسل، ال ا ل على حليث ال  ل باإلس ـ الذي اسلب ُعل ب  [ّ]

ى  الش ادتم؛ لف َعَلب يل لى  ق مف  لم  ُلس ؿ: َعَلب زيل عقرًا الش ادتم. ُل رب عقرًا مف  ؿ بو اوؿ  وت رب 
ُ ذا ُبين للق   ؿ تس ؿ: ُعل ب عقرو الش ادتم. صار عقرو نا   ُاعا والش ادتم بلؿ ما  الش ادتم مف  ؿ بو ثاف  

  انت مف  ؿ ثاف صارت مف  ؿ بو  ُنس ؿ: ُعل ب الش ادتم.
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العلػػ غ  وال سػػا  ُق ػػو  املكلػػف. و لقػػة مكلػػف عنػػل الفس ػػا  جتقػػع وصػػف : والثالػػث الشػػرط الثػػاين
 .املكلف: العالغ ال اتا

نفسػػا . ُادػػا ع والنفسػا    جتػػ  علي ػػا ال ػػ ة    جتػػ  علي ػػا ادا  الشػرط الرابػػع: غػػ  حػػا ع و 
ُ  جت  علي ا اصً  خب ؼ ال ـ   ُ ننا نس ؿ: علـ اديع والنفاس عرط ا وج ب ادا  ال ـ   و  ت ا 

؛ لف ادػا ع والنفسػا  صمػ  علي ػا و  نس ؿ:  نو عرط ل ج ب ال ـ   با نس ؿ: عرط ل ج ب ادا  ال ػـ 
ُ هنػا   تػؤمر بس ػا  ال ػ ة و    ـ ت ا  و  صمدئ ص م ا ادا  لكذ صم  اف تس   خب ؼ ال  ةاف ت   
امراة حا ع ُاتت علي ا صل ات  واتا ادػيع يػـ  وليلػة علػى املػذى  ادنعلػ   وب ػع اىػا  مثالو: بيدا  ا 

ق  و ػػػاف ذلػػػ  ا لػػػ ؟حاضػػػت ي ًمػػػا وليلػػػة  ػػػب تر ػػػت مػػػذ ال ػػػل ات  ال لػػػب زاد ا ذلػػػ   ُيتلػػػو يػػػـ  وليلػػػة
ال ػػ ة  اي قػػا ايسػػر علي ػػا ا  ؟ي ًمػػا واحػػًلا  ُيي قػػا ك ػػل ال ػػ ة اـ ال ػػـ  ؟رم ػػاف   ػػب تر ػػت مػػذ ال ػػـ 

ال ػػػ ة   ؟اي قػػػا ايسػػػر ا الس ػػػا  ؟اـ تس ػػػ  لػػػق صػػػل ات ربػػػع سػػاعة وينل ػػػ  الس ػػػا  الس ػػا  ت ػػػـ  يػػػـ 
ق وا اللرجػػة الثانيػػة مػػذ اللي ػػل ب ػػل ُال ػػ ة اوجػػ  وايسػػر ا الس ػػا   ُ ػػا تػػؤمر بس ػػا  ال ػػـ  وىػػ  اعػػ

سػيلل ا م ػاذة ال لويػة  تالػت: مػا بػاؿ ادػا ع تس ػ   -رضػ  اهلل عن ػا–سئلت اـ املػؤمنم عا شػة  ؟ال  ة
تالت:  نا رميع علػى ع ػل رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلب ُنػؤمر بس ػا  ال ػـ   ؟ال ـ  و  تس   ال  ة

لف رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل  ؟اب  ملػػاذا تس ػػ  ال ػػـ  و  تس ػػ  ال ػػ ةو  نػػؤمر بس ػػا  ال ػػ ة. ىػػذا ىػػ  الػػ  
وانل ػى المػر  ىػذا ىػ  الػ اب وىػذه   يمرىذ بس ػا  ال ػ ةعليو وسلب  اف ييمر اديع بس ا  ال ـ  و  ي

ٍذ َوَ  }َوَمػا َ ػاَف ِلُقػْؤمِ  تػاؿ ت ػاق:  تاعلة م قة ُبين علي ا اإلس ـ  اإلس ـ ميخ ذ مذ ا سلسػ ـ واللسػليب
 ذا جػا  الػنص الشػرع  ُػ  [ُٖٙمْؤِمَنٍة ِ َذا َتَ ى الَلُو َوَرُس لُُو اَْمرًا َاْف َيُك َف َحُُب اجْلِيَػػَرُة ِمػْذ اَْمػرِِىْبع مالحػداب: 

  يلدمػ  اف تنيػع  ُ قػت او مل تف ػب  اهلل ؟مػذ ربػ  .ُ قت ادكقة ادقل هلل  مل تف ب ادكقة انػت ععػل
ػػت امل ػػل ة او مل ت ػػرؼ  ادر ػػت ادكقػػة او مل تػػلرؾ  ُاإلنسػػاف ععػػل هلل سػػع انو وت ػػاق يلدمػػو اف ينيػػع  عُر

الَػِذيَذ يَػْيُ ُل َف الر بَػا َ  }عػرؼ ادكقػة او مل ي ػرؼ  وحػذا ملػا تػاؿ اولئػ  السػـ    ربو وسيله وم  ه جا وع 
مالعسػػػرة:  عَذ اْلَقػػػق  َذلِػػػَ  بِػػػيَنَػُ ْب تَػػػاُل ا ِ سَمَػػػا اْلعَػْيػػػُع ِمثْػػػُا الر بَػػػايَػُس ُمػػػ َف ِ َ  َ َقػػػا يَػُسػػػ ـُ الَػػػِذي يَػَلَ َعنُػػػُو الَشػػػْينَاُف ِمػػػ

ذلػػ  بػػيهنب تػػال ا:  ؟و  صمػػ ز للقسػػرض اف يػػرب  ع عسػػل  ملػػاذا صمػػ ز للعػػا ع اف يػػرب   السػػرض عسػػل  والعيػػ[ٕ٘ٚ
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  ىذا رب  وىذا رب   ُعقاذا ابنػا اهلل عػد عِمْثُا الر بَاَذِلَ  بِيَنَػُ ْب تَاُل ا ِ سَمَا اْلعَػْيُع }النظرية ا تل ادية الفاسلة 
  ىذا ى  الفرؽ  اهلل احا لنا العيع واحا لنػا [ٕ٘ٚمالعسرة:  عَوَاَحَا الَلُو اْلعَػْيَع َوَحَرـَ الر بَا}تاؿ:  ؟وجا ت حب

عػػرؼ حكًقػػا عػػرعًيا   ذا اف نػػرب  ُي ػػا وحػػـر علينػػا الربػػا  ىػػذه تاعػػلة ينع ػػ  اف تكػػ ف حاضػػرة ا تلػػ  املػػؤمذ
   ىػذا  ؟صرضًما نص عليو اهلل عد وجا او نص عليو امل ػنفى صػلى اهلل عليػو وسػلب  ىػا يسػ ؿ: مػا اتلن ػت

}يَػا اَيػاَ ػا الَػِذيَذ كَمنُػ ا اْسػَلِ يُع ا لِلَػِو َولِلَرُسػ ِؿ ِ َذا َدَعػاُ ْب يلناىف مع اللسليب هلل عد وجا  واهلل عد وجػا يسػ ؿ: 
  و ػػا مػػا يػػلع نا  ليػػو اهلل عػػد وجػػا ُ ػػ  دمػػا ضميينػػا  واملس ػػ د اديػػاة ىنػػا ليسػػت [ٕٗيُكْبع مالنفػػاؿ: ِلَقػػا ضُمْيِػػ

حياة ا ا وعػرب ونفػق   سمػا حيػاة السلػ  باإلظمػاف  الػل ي،تػ  علي ػا حيػاة اجللػ د ا جػ ار الػرمحذ سػع انو 
  ُ ػػذا م ػػو اديػػاة  اديػػاة ا [ٗٙ ا يَػْ َلُقػػ َفع مال نكعػػ ت: }َوِ َف الػػَلاَر اآْلِخػػَرَة َحِػػَ  اْدَيَػػػَ اُف لَػػْ  َ ػػانُ وت ػػاق 

السركف   يُراد  ا ا مثا ىػذا امل ضػع انػو يي ػا ويشػرب  و سمػا حيػاة اإلظمػاف  واخػ  امل ػنفى صػلى اهلل عليػو 
ى َوُىػػَ  ُمػػْؤِمٌذ َُػَلُنْ ِييَػنَػػُو }َمػػْذ َعِقػػَا َصػػاِدًا ِمػْذ ذََ ػػٍر َاْو اُنْػثَػػوسػلب ايً ػػا اف اديػػاة باإلظمػػاف  تػػاؿ اهلل عػد وجػػا: 

  ىػذا املس ػ د باديػاة  و   ُقنلػق [َٜٚحَياًة طَي عَػًة َولََنْ ػدِيَػنَػُ ْب َاْجػَرُىْب بَِيْحَسػِذ َمػا َ ػانُ ا يَػْ َقلُػ َفع مالن ػا: 
اف وتػرؾ   بػا  ف اإلنسػاف  ذا تػرؾ اإلظمػادياة الل يي ا ُي ا اإلنسػاف ويشػرب ىػذه تلسػاوى مػع حيػاة الع ػا ب

ال ع دية هلل ال احل اللياف نػدؿ عػذ مرتعػة اديػ اف وصػار اديػ اف خػ  منػو  وحػذا ُػ ف اهلل سػع انو وت ػاق تػاؿ: 
  و  تظػذ ال ػب ىػ  الصػب الػذي [ٕٕ}ِ َف َعَر الَلَواب  ِعْنَل الَلِو ال ابا اْلُعْكُب اَلِذيَذ َ  يَػْ ِسلُػ َفع مالنفػاؿ: 

الذف عنػػػله مشػػػكلة ا السػػػقع     الصػػػب ىػػػ  الػػػذي يسػػػقع ادػػػق ُػػػ  يلع ػػػو  ىػػػ  الػػػذي يراجػػػع ا عيػػػادة 
لَػػى َعَلْيػػِو ُ َ ُيِ ػػرا ُمْسػػَلْكِ ًا َ ػػَيْف ملَْ َيْسػػَقْ َ اع مالاثيػػة:    مػػا اسػػلفاد مػػذ مس ػػو  ومػػا [ٛ}َيْسػػَقُع كيَػػاِت اللَػػِو تُػلػْ

صػار عػر مػذ  ُ  ػل وجػ د اهلل و فػر بػاهلل  وحػذا راى كيػات اهلل عػد وجػا ا الكػ ف اسلفاد مذ ب ره حينقا
:  يػػف تسػػ ؿ: ىػػذا  نسػػاف واهلل عػػد وجػػا  ػػـر بػػين كدـ بس لػػو: تا ػػا يسػػ ؿ وتػػلصػػار عػػر الػػلواب  ادي انػػات و 

  ُكيف يك ف ابذ كدـ ىذا الذي ج ل وج د اهلل و فػر بػاهلل ومل يلعػع [ٓٚماإلسرا :  عَوَلَسْل َ َرْمَنا َبيِن كَدـَ }
}َلَسػػػْل َخَلْسنَػػػا ن ػػػب  تػػػاؿ اهلل عػػػد وجػػػا:  ؟اهلل وىػػػرب مػػػذ ال ع ديػػػة هلل  ىػػػا يكػػػ ف عػػػرًا مػػػذ الع ػػػا بمػػػا اوجعػػػو 

ْنَسػػػػاَف ِا َاْحَسػػػػِذ تَػْسػػػػِ ٍم )    ذا مل يسػػػػلفل  ملػػػػاذا خلػػػػق اهلل [٘  ٗ، ُ َ َرَدْدنَػػػػاُه َاْسػػػػَفَا َسػػػػاُِِلَمع ماللػػػػم: ٗاإْلِ
نْػػَق ِ َ  لِيَػْ عُػُلوِفع مالػػذاريات: }َوَمػػا َخَلْسػُت اْلِػَذ  ؟اإلنسػاف والػاف   ُػ ذا مل ضمسػق ال ايػػة الػل ُخلػػق [َٙ٘واإْلِ
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}َواجْلَْيػػػَا َواْلِع َػػػاَؿ َوادَِْقػػػَ  تػػػاؿ اهلل عػػػد وجػػػا:  ؟مػػػذ اجل ػػػا بينقػػػا الع ػػػاؿ وادقػػػ  واجليػػػا ُخلسػػػت لي غػػػرض
ُ ذا حسست ىذه ادقػر والع ػاؿ واجليػا ال ايػة الػل ُخلسػت   [ٛلِلَػرَْ ُع َىا َوزِيَنًة َوطَمُْلُق َما َ  تَػْ َلُق َفع مالن ا: 

! وحػػذا تػػاؿ اهلل عػػد وجػػا: ؟اي قػػا خػػ  وجػػا  ىػػذا اإلنسػػاف ومل ضمسػػق ال ايػػة الػػل ُوجػػل مػػذ اجل ػػا  مػػذ اجل ػػا
}ِ َف َعػػػَر يػػػة الخػػػرى:   وا اآل[٘٘}ِ َف َعػػػَر الػػػَلَواب  ِعْنػػػَل اللَػػػِو الَػػػِذيَذ َ َفػػػُروا َُػُ ػػػْب َ  يُػْؤِمنُػػػ َفع مالنفػػػاؿ: 

لػػيق املس ػػ د ال ػػقب   قػػا تلنػػا:  وال ػػب  [ٕٕالػػَلَواب  ِعْنػػَل اللَػػِو ال اػػبا الْػػُعْكُب الَػػِذيَذ َ  يَػْ ِسلُػػ َفع مالنفػػاؿ: 
ِا ال اػُلوِرع  }َُِ نَػَ ا َ  تَػْ َقى اْلَْبَ اُر َوَلِكْذ تَػْ َقػى اْلُسلُػ ُب الَػِل ادس ؛ لف ال قى  قا تاؿ اهلل عد وجا: 

  املس  د انو  ذا جا  النص الشرع  ُن ذ ععيل هلل  صمػ  اف سملثػا  ُادػا ع مػيم رة بس ػا  [ٙٗمالنعيا : 
ال ـ  وغ  ميم رة بس ا  ال  ة.  ذف عروط وج ب ال  ة: اإلس ـ  العل غ  ال سا  الس مة مذ ادػيع 

 .والنفاس
: وزا ػػا ال سػػا بػػيمر ي ػػذر ُيػػو. وىػػذا ُيػػو انجمنػػ ف تػػاؿ اجلػػامق (:ذىري ًفيػػوً زىائًػػلو عىٍقليػػوي بًػػأىٍمرو يػيٍعػػقولػػو: )ى 

حػاؿ زواؿ ال سػا  ومػذ  ػاف صُمػذ احيانًػا ويفيػق احيانًػا  جتػل ب ػع  الذي زاؿ عسلو ُ نػو   جتػ  عليػو ال ػ ة
عسلػو  ب ػع اليػاـ يكػ ف ا حالػة مػذ اجلػرؼ وذىػاب ال سػا  -خاصة  ذا  ػ  ا السػذ–الناس رمبا  ر عليو 

  ُ ػذا ايػاـ ال ػ   ووجػ د ال سػا مػيم ر بال ػ ة  وايػاـ ذاى    ظميد   تيتيو حالػة صػ   ا يػـ  مػذ اليػاـ
 .ذىاب ال سا غ  ميم ر بال  ة   ادا  و  ت ا 

واما امل قى عليو: طعً ا النا ب صم  عليو ت ا  ال  ة با تفاؽ  ُػالنـ  زواؿ لل سػا لكػذ صمػ  عليػو 
  امػػا )مػػذ نػػاـ عػػذ صػػ ة او نسػػي ا ُلي ػػل ا  ذا ذ رىػػا،با تفػػاؽ  تػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب: ت ػػا  ال ػػ ة 

: اف امل قى عليػو صمػ  عليػو امل قى عليو ُ   حما خ ؼ بم اىا ال لب  وال  ي  مذ املذى  عنل ادنابلة
 .ت ا  ما ُاتو مذ ال ل ات حاؿ  غقا و

ػرض الكفايػة صػ تاف: ع (:الثَّاًني: فػىٍرضي اٍلًكفىايىةً قولو: ) نا ُرض ال م وى  ال ل ات اجلقق  ُو ُر
ػرض الكفايػة ا صػ ة النػازة  ال يل  والنازة  وتلنا:  ف ُرض الكفاية ا ص ة ال يل يسػسط بف ػا ارب ػم  ُو

 .يسسط بف ا مكلف واحل
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ٍيًن كىييٍخاىبي بػىٍعدىىىاقولو: ) ةي اٍلًعيدى تػيهىا: ًعٍندى اٍرتًفىاًع  صىالى امػػا صػػ ة  (:كىييصىػل ي بًتىٍكًبيػػرو  الشٍَّمسً كىكىقػٍ
ال يػػليذ ُسػػل وصػػف ا بس لػػو: وطمنػػ  ب ػػلىا. طمنػػ  ب ػػل صػػ ة ال يػػل خنعلػػاف باتفػػاؽ املػػذاى   وامػػا وتل ػػا 

  لنػو وتػت هنػ  ؟تاؿ: ووتل ا عنػل ارتفػاع الشػقق.  ذا ارتف ػت الشػقق ومل يسػا: عنػل طلػ ع الشػقق  ملػاذا
وتػت الن ػ  وىػ  ارتفػاع الشػقق تيػل رمػ   ي ػين ب ػل طلػ ع الشػقق بن ػ  مػذ  وال يل يعلا وتل ػا ب ػل خػروج

تػػػاؿ: وي ػػػل  بلكعػػػ . وصػػػفة اللكعػػػ  ُي ػػػا: ُيكػػػ  ا الوق سػػػعع    تػػػلره بػػػذل  ب ػػػع املشػػػايخ.ربػػػع سػػػاعة
سػعع تكع ات من ا تكع ة اإلحراـ  وا الثانية: لق تكع ات  ضاُة  ق تكع ة ا نلساؿ  وملاذا ج لنػا الوق 

لف تكع ة السياـ ىا تك ف حاؿ السياـ مثا  ؟مع تكع ة اإلحراـ بينقا ا الثانية مل نسا: سًلا مع تكع ة السياـ
  تكػػ ف عنػػل السيػػاـ ُكانػػت ا م ضػػع غػػ  م ضػػع اللكعػػ ات الدوا ػػل ُلػػب ن ػػق ا  لي ػػا   ؟اللكعػػ ات الدوا ػػل

ف حػػػاؿ السيػػػاـ  ُنسػػػ ؿ: الوق سػػػعع من ػػػا تكعػػػ ة تكػػػ   خبػػػ ؼ تكعػػػ ة اإلحػػػراـ ُ هنػػػا تكػػػ ف علػػػى نفػػػق ادػػػاؿ
 .اإلحراـ  والثانية لق ليق من ا تكع ة ا نلساؿ

ٍيًن ميٍالىقنػػا، كىًفػػي اٍْلىٍضػػحىى عىًقػػبى اٍلفىػػرىاًئًض ًفػػي جىمىاعىػػةو ًمػػٍن فىٍجػػًر قولػػو: ) لىتىػػًي اٍلًعيػػدى ػػري ًفػػي لىيػٍ بػ  كىييكى
 ق مسيلة اللكع  املنلق واللكع  املسيل  اللكعػ ات  -رمحو اهلل–انلسا املؤلف  :(عىرىفىةى ًإلىى آًخًر أىيَّاـً التٍَّشرًيقً 

ا ايػػاـ ال يػػل تنسسػػب  ق تسػػقم: تكعػػ  منلػػق  وتكعػػ  مسيػػل  امػػا اللكعػػ  املنلػػق ُيكػػ ف ا ليلػػل ال يػػليذ  
تػت  وامػا اللكعػ  املسيػل ي ين غػ  مسيػل بيدبػار ال ػل ات  يكػ  ا  ػا و  تاؿ: ويك  ا ليلل ال يليذ منلًسا.

ػػة. والػػذي يظ ػػر  ىػػذا  -وال لػػب عنػػل اهلل–ُػػذ ره بس لػػو: وا الضػػ ى عسػػ  الفػػرا ع ا ناعػػة مػػذ ع ػػر عُر
  لكذ ىذا خني طعػاع    ذف خني؛ لين راج ت وتلت: تل يك ف رواية ا املذى  او ع   مذ ىذا السعيا

ة تػاؿ:  ؟ل ل ات الناُلة يك  عسع ػا تكعػ  مسيػل اـ    اللكع  املسيل عس  ال ل ات  حىت امذ ُ ر يـ  عُر
 وا الض ى عس  الفرا ع ا ناعة.  ذف   يك ف اللكع  املسيل عس  الن اُا و سما عس  الفرا ع.

 .؟عسعو اللكع  املسيل اـ    ذا صلى اإلنساف الفرض منفرًدا ُ ا يك  س:
ة. امػا لػ  صػ ىا منفػرًدا ُػ  يكػ  اللكعػ ات تاؿ املؤلف: وا الض ى عس  الفرا ع ا ناعػ جػ:

 املسيلة.
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ػػة  ق ع ػػر كخػػر ايػػاـ اللشػػريق. وكخػػر صػػ ة ا ايػػاـ اللشػػريق ىػػ  صػػ ة ال  ػػر ؛ تػػاؿ: مػػذ ُ ػػر عُر
الصػػا اف  ؟لنػػو ب ػػروب الشػػقق خرجػػت ايػػاـ اللشػػريق وانل ػػت  والليػػا يلعػػع اليػػـ  ال حػػق اـ اليػػـ  السػػابق

 ؟تعػا صػياـ رم ػاف او ب ػل صػياـ اوؿ يػـ  ؟لليػـ  السػابق  ُليلػة رم ػاف مػىت تعػلا الليا تابع لليػـ  ال حػق  
 تعا صياـ اوؿ يـ   وليلة ال يل عنل غروب الشػقق كخػر يػـ  مػذ رم ػاف  وحػذا ليلػة رم ػاف الػل تسػعق اوؿ

لػػيق ُي ػػػا   والليلػػة الػػل ت سػػػ  كخػػر يػػـ  ا ال ػػػياـ يػػـ  ا ال ػػـ  ي ػػػلى ُي ػػا الػػ،اوي ؛ لهنػػػا ليلػػة رم ػػػانية
 تراوي ؛ لهنا ليست مذ رم اف.

 ٗٔالشريط: 
   انلسا  ق الن ع الثاين مذ ُروض الكفايات وى  ص ة النازة.

ةي اٍلًجنىازىةً قولو: )  ي ين ُرض  فاية. (:كىصىالى
ػػا أىٍربػىعنػػا ًمػػٍن غىٍيػػًر ريكيػػوعو كىالى سيػػجيودو يػىٍقػػرىأي قولػػو: ) ػػري ًفيهى بػ  ةي اٍلًجنىػػازىًة ييكى ػػةى،  كىصىػػالى ًفػػي اٍْليكلىػػى اٍلفىاًتحى

ي ػًت ًفػي الثَّالًثىػةً  يكػ  الوق: اهلل ا ػ    (:كىييصىل ي عىلىى النًَّبي  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفي الثَّانًيىػًة، كىيىػٍدعيو لًٍلمى
 ا    وي ل  علػى النػيب و  ُيسل   ا سلفلاح    يك  اللكع ة الثانية: اهلل    يل  ذ ويعسقا ويسرا الفا ة

الػ ارد  لكػذ  ذا  صلى اهلل عليو وسػلب    ُيكػ  الثالثػة: اهلل ا ػ   ويػلع  للقيػت  وُيسػل   اف يػيِ بالػلعا 
دعػػا بػػيي دعػػا  اجػػدا ذلػػ  ولػػ  بػػلع ة واحػػلة للقيػػت تػػاؿ: الل ػػب اغفػػر لػػو. اجػػدا ذلػػ  واملسػػل   اف يػػيِ 

 ا ...  ق كخره    يك  اللكع ة الراب ة ويسكت عسع ا   يسلب.باللعا  املشروع: الل ب اغفر دينا وميلن
اتػػػت عليػػػو   ؟الثانيػػػة مػػا تس لػػػ ف ُػػػيقذ دخػػػا مػػع اإلمػػػاـ ا اللكعػػػ ة س:  ػػػيف دخػػا ل ػػػ ة ال  ػػػر ُو

ر  لاف ُساـ لس ا  الر  لم ُلقا تاـ لس ا  الر  لم  صل ا على امليػت و ػ  اإلمػاـ وتػرا الفا ػة    ػ  وصػلى 
نػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب وصػػاحعنا انل ػػى مػػذ ت ػػا  مػػا عليػػو مػػذ الر  ػػات   تػػاـ ودخػػا ا اللكعػػ ة علػػى ال

 .؟الثانية ُقاذا ي نع
ُي ػل  علػى النػيب صػلى اهلل   ال  ي  ا املػذى  انػو يػلخا مػع اإلمػاـ ا حاللػو ىػذا الُ ػا جػ:

إلماـ للثالثة سكت  ُ ذا سلب اإلماـ  ػ  وتػرا عليو وسلب  ُ ذا    اإلماـ    م و ودعا مع اإلماـ  ُ ذا    ا
وىػذا حػىت ا املسػع ؽ     ُي  ل ف ما يُس ى)وما ُاتكب ُات  ا،لهنب ييخذوف برواية  ؟الفا ة   سلب  ملاذا
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مػػا يس ػػيو املسػػع ؽ  مػػا يػػيِ بػػو املسػػع ؽ ىػػ  اوؿ صػػ تو  ومػػا ادر ػػو مػػع اإلمػػاـ ىػػ  كخػػر صػػ تو  ىػػذا ىػػ  
ابلة  واملسيلة ُي ا خ ؼ  وي،ت  على ىذا ان  ت ن  احكاـ الر  ة الوق والثانية ال  ي  ا مذى  ادن

   ا مسيلة الل س لللش ل الوؿ  ُ ف الل س لللش ل الوؿ يك ف ب ل ر  لم ب ع النظر عذ ترتعي ػا ا 
ُ نػػو يسػػـ  ويػػيِ ال ػػ ة  ي ػػين لػػ  تلنػػا:  نسػػاف دخػػا ا صػػ ة امل ػػرب وادرؾ ر  ػػة واحػػلة مػػذ صػػ ة امل ػػرب 

ىنػا وتػع ب ػل الوق مػذ ج ػة ال،تيػ  لكنػو يسػع ب ػل ر  لػم  بر  ة   صملق لللشػ ل  مػع اف جل سػو لللشػ ل
يقػا يلر ػو مػع  وىذا ىػ  املنلػ ب ا اللشػ ل الوؿ  وي،تػ  علػى ىػذا انػو ُيقػا يس ػيو يسػرا الفا ػة وسػ رة  ُو

خػػر ال ػػ ة ومػػا يػػيِ بػػو ىػػ  اوؿ صػػ تو  وىػػذا دمػػا يس يػػو اإلمػػاـ يسػػرا الفا ػػة مػػذ غػػ  سػػ رة؛ لف مػػا يلر ػػو ك
  لقاـ بو ا الُ اؿ والت اؿ.ُ ذا اظ ر ا ملاب ة اإلماـ وا   ) سما ُج ا اإلماـ ليؤمت بو،حليث: 

ةي عىلىٍيًو بػىٍعدى أىٍف يػيغىسَّلى كىيػينىظَّفى كىييكىفَّنى قولو: ) ل لسػة وىذه ى  ُػروض الكفايػات امل (:كىتىكيوفي الصَّالى
  امليت يل لق بو ُروض  فا ية اوحا مذ ج ة ال،تي : غسلو  والثاين: تكفينو  والثالث: ال ػ ة عليػو  بامليت

 والرابع: دُنو. ىذه  ل ا ُروض على الكفاية   بل من ا.
ٍرأىةي ًفي خىٍمسىةو قولو: ) اسػل عابًا  واملػراة ا ويكفػذ الرجػا ا ثػ بم  (:كىييكىفَّني الرَّجيلي ًفي  ػىٍوبػىٍيًن كىاٍلمى

   ذف ال اجػػ  سػػ، نيػػع بلنػػو  لسػػة اسػػل عابًا  وال اجػػ  وىػػ  السػػلر انجمػػدئ: ثػػ ب واحػػل يسػػ، نيػػع بلنػػو
 واملسل   ى  ما ذ ره املؤلف انو يكفذ الرجا ا ث بم  واملراة ا لسة اث اب.

ػػلي تػىٍربًيعنػػاقولػػو: ) ا ر ػػذ مػػذ ار اهنػػا  الر ػػاف ارب ػػة ال،بيػػع ا محػػا النػػازة اف  قػػا مػػذ  ػػ (:كىييٍحمى
 ُل قا مذ  ا ر ذ مذ ار اف الن ري.

ػةً قولو: ) ًة ًفي قػىٍبػرو عىًميػقو يىٍمنىػعي ظيهيػورى الرَّاًئحى السػلر ال اجػ  مػذ ت قيػق السػ   (:كىييٍدفىني بػىٍعدى الصَّالى
س  مذ ال،اب  يث تػيِ   ُ  يلُذ ا حفرة ص  ة ويردـ عليو ع   يى  ت قيسو مبا ظمنع تيذيو والليذي منو

  او  يػػث تظ ػػر الرا  ػػة  ُ ػػذا   صمػػدئ  لكػػذ   بػػل اف يُ قػػق بالسػػلر الػػذي احػػ اـ او السػػعاع وتنػػعري السػػ 
   وما زاد ُ   مسل  .ضم ا بو صيانلو مذ ذل 

ػػنَّةي قولػػو: ) ػػرض  فايػػة   (:كىالس، الثالػػث وىػػ  السػػنة؛ لنػػا ذ رنػػا ال ػػل ات ث ثػػة انػػ اع: ُػػرض عػػم  ُو
رض الكفاية  وييِ اآلف  ق السنة. نا ُرض ال م ُو  وسنة  ُ ُر
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 الوؿ ى  اللن ع املنلق. (:كىالس،نَّةي أىنٍػوىاعه: ميٍالىقه كىميقىيَّده قولو: )
ًميػعً اٍْلىٍكقىػاتً قولو: ) ، فػىييسىػن، ًفػي جى ال ػ ة مػذ اعظػب واُ ػا مػا  (:اٍلميٍالىقي مىػا الى يىٍخػتى ، ًبوىٍقػتو

وىػذه تكػاد تكػ ف مػذ السػنذ امل  ػ رة ُل ػل اف  ثػ ًا مػذ النػاس حػىت رمبػا مػذ ضمػرص علػى ال عػادة يُلنفا بػو  
 جتػل انػػو ي ػػل  الرواتػػ  وي ػػل  الػ تر وي ػػل  الػػ،اوي  لكػػذ   طمنػػر بعالػو اف يسػػـ  ويلنفػػا هلل عػػد وجػػا تػػنفً  

ذ يػػدور املسػػ ل النعػػ ي او   ون صػػ   ػػذا خاصػػة مثػػا مػػمنلًسػػا  مػػع اف اللنفػػا املنلػػق مػػذ اُ ػػا مػػا يُلنػػ ع بػػو
املس ل ادراـ   ػيً  مل ػاعفة ال ػل ات ُيس ػ  وتلػو ا ال ػ ة  ي ػل  هلل ا  ػا وتػت: ب ػل الظ ػر  ب ػل 

  ولكنػو صملنػ  لػق اوتػات  ارتفاع الشقق  ب ل امل رب  ب ل ال شا   وتن ع الليا اُ ا مذ تن ع الن ػار
 اف ي ل  ُي ا تن ًعا  وسييِ اآلف ذ رىا.ىذه اوتات الن   اجلقسة يل نع ا و  صم ز لو 

تَّػػى تػىٍرتىًفػػعى، قولػػو: ) ػػا حى ، كىًعٍنػػدى طيليوًعهى تَّػػى تىٍاليػػعى الشَّػػٍمسي : بػىٍعػػدى اٍلفىٍجػػًر حى ػػًة أىٍكقىػػاتو ًإالَّ ًفػػي خىٍمسى
ع الف ػػر ُػػ  تلنفػػا ب ػػل الف ػػر حػػىت تنلػػع الشػػقق   ذا طلػػ (:كىقػىٍبػػلى الػػزَّكىاًؿ، كىبػىٍعػػدى اٍلعىٍصػػًر، كىًعٍنػػدى اٍلغيػػريكبً 

بال ػػػ ة    راتعػػػة الف ػػػر  ق اف تنلػػػع الشػػػقق  وىػػػذا وتػػػت هنػػػ  خمفػػػف صمػػػ ز ُيػػػو اف ت ػػػلى النػػػا د  وحػػػذا 
النا د ت لى ب ل ص ة الف ر  ُ ذا طل ت الشقق ُ ف ال تت يكػ ف هنػ  م لػظ ي ػين   طمػرج وتػت الن ػ  

لن ػػػ  امل لػػػظ مػػػذ طلػػػ ع الشػػػػقق  ق بػػػا يػػػل لظ وتػػػت الن ػػػ   طمػػػرج وتػػػت الن ػػػ  امل فػػػػف ويػػػلخا وتػػػت ا
  ُ  ت لى ُيو حىت النا د  و ذا ارتف ت الشقق خرج وتت الن   وي لى حينئذ يلنػ ع اإلنسػاف  ارتفاع ا

عنػله تنػ ع مسيػل ا ىػػذا ال تػت وىػ  صػػ ة ال ػ ى  وعنػله تنػػ ع منلػق ي ػل  هلل عػػد وجػا مػا عػػا    ق 
؛ لنػو وتػػت هنػ   ووتػػت الن ػ  ا منل ػػف الن ػار ىػػ  ن ػف الن ػػار  ُػ ذا انل ػػف الن ػار يكػػف عػذ ال ػػ ة

وتػػت يسػػ  رمػػ  مػػذ لػػق دتػػا ق تعػػا م ػػ  الشػػقق ا  عػػل السػػقا ؛ لف ال ػػ ة ا وتػػت الن ػػ  ىػػ  م ػػ  
الشػػقق ا  عػػل السػػقا  حػػىت تػػدوؿ  وم ػػ ىا ا  عػػل السػػقا  مب ػػ  جػػد  من ػػا وزواحػػا بػػدواؿ ني  ػػا  ُػػ ذا 

 رد اف تلخا الشقق ُي ا تعلا ا اللخ ؿ ُي ا حىت خترج بكامل ا من ا حلدنا نسنة منل ف السقا   ُعق
: وتعػػا -رمحػػو اهلل–  تػػاؿ ىػػذا ىػػ  وتػػت الن ػػ  ويسػػل رؽ رمػػ  مػػذ اربػػع  ق لػػق دتػػا ق او تريػػ  مػػذ ذلػػ 

الدواؿ.  ذف تعا زواؿ الشقق ا ترابة لق دتا ق يك ف وتت هن   وب ل ال  ػر  تلنػا: الف ػر يػلخا وتػت 
ال ػ ي  ا املػذى  بنلػ ع الف ػر ولػيق ب ػ ة الف ػر  وحػذا لػ  اف  ؟ة الف ر اـ بنلػ ع الف ػرالن   ب  
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  يشػرع  نسػ ؿ:  ؟اإلنساف اراد اف يلن ع تن ًعا منلًسػا بػم الذاف واإلتامػة ا صػ ة الف ػر ىػا ُيشػرع ذلػ 
 ػػر. نسػػ ؿ:   حػػرج ا صػػا ر  ػػل الف ػػر واتل ػػر علي ػػا. وعلػػى السػػ ؿ الثػػاين: اف وتػػت الن ػػ  ب ػػل صػػ ة الف

 ذف ىػػذا بالنسػػعة ل تػػت الف ػػر  وامػػا وتػػت الن ػػ  ا ال  ػػر ُػػ ف امل لػػ  ُيػػو ىػػ  ادا  صػػ ة ال  ػػر    .ذلػػ 
دخ ؿ وتل ا  وحذا ل  اذف املػؤذف ل ػ ة ال  ػر واردت اف تلنػ ع تن ًعػا منلًسػا صػليت ر  لػم   ر  لػم   

وليق بلخ ؿ ال تت  با حػىت   ر  سما يلخا بيدا  ال  ةر  لم ُ  حرج ا ذل ؛ لف وتت الن   ا ال 
ا نػع  ؟  مػا صػ رة ىػذه املسػيلةا حسػو ل  مل يلخا وتت ال  ػر و ػاف تػل صػلى ال  ػر دخػا وتػت الن ػ 

وتػػت  اللسػػلم  املسػػاُر  ذا صػػلى الظ ػػر وال  ػػر نػػع تسػػلم ُلػػيق لػػو اف يلنفػػا ب ػػل صػػ ة ال  ػػر ولػػ   ػػاف
 ة ا وتت الن   ىنا بيدا  ال  ة   بلخ ؿ ال تت.ال  ر مل يلخا؛ لف ال   

ي ين  ذا عرعت الشقق ا غرو ػا حػىت تسػلكقا غرو ػا  وىػذا هنػ  وتػت  (:كعند الغركب) قولو:
م لظ  اما ب ل ال  ر ُ   خمفف وحذا ب ػل صػ ة ال  ػر ُت ػلى النػا د لكػذ  ذا بػلات الشػقق ا ال ػروب 

  اًما.  ُت لى النا د حىت ت رب الشقق 
نػػاه  ونفػػا مسيػػل وىػػ  الػػذي جػػا  ُيػػو  (:الثَّػػاًني: اٍلميقىيَّػػدي قولػػو: )  ذف النفػػا ن عػػاف: نفػػا منلػػق وعُر

 دليا خاص وى  ما لو وتت يُف ا ُيو.
، كى قولو: ) تيوي تىاًبعه ًلوىٍقًت فػىػٍرضو ىيػوى الس،ػنىني الثَّاًني: اٍلميقىيَّدي كىىيوى مىا لىوي كىٍقته يػيٍفعىلي ًفيًو، كىىيوى ًإمَّا كىقػٍ

  وتيػػا: اثنػػا عشػػر ر  ػػة  وال شػػر ىػػ : وىػػ  عشػػر ر  ػػات  مػػذ اللنػػ ع املسيػػل  الرواتػػ السػػنذ  ذف (:الرَّكىاتًػػبي 
وىاتاف الر  لاف شما ك لىا  مشروعة ومنل بة ومسل عة حىت ا السفر  راتعة الف ر  ُ ف   ر  لاف تعا الف ر

الُ ا ا  ي لي ا عس  ال  ة و     ب ل ارتفاع الشققص ىا ب ل خروج وتت الن   مل ي ل ا تعا الف ر
خػػروج وتػػت الن ػػ  ي ػػين ب ػػل ارتفػاع الشػػقق  ور  لػػاف تعػػا الظ ػػر  وتيػػا: اربً ػػا تعػػا الظ ػػر   بػا ي ػػلي ا ب ػػل

ت   ر  لاف تعا الظ ر  و   على الس ؿ بيهنا اثنا عشر ر  ة تال ا: اربع تعا الظ ر. والس ؿ بيهنا عشر ر  ات
ُ ا اف ي ل  تعا الظ ػر اربً ػا سػ ا  تلنػا: الربػع رواتػ  او ر  لػاف راتعػة ور  لػاف مسػل عة   ذف ع  اف ال

ر  لاف تعا الف ر ور  لاف تعا الظ ر  ور  لاف ب ػل الظ ػر  ور  لػاف ب ػل امل ػرب  ور  لػاف ب ػل ال شػا   ىػذه 
علالػػة الشػػ  د  ُالشػػاىل   ىػػ  الرواتػػ  وىػػ  سػػنذ مؤ ػػلة  بػػا ب ػػع ال لقػػا  ج ػػا الرواتػػ  مػػذ حػػل ال لالػػة
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 هنػػا  مػػذ تي ػػلىا تػػال ا:و ُيشػػ،ط اف يكػػ ف عػػلً   تػػال ا: ال ػػلؿ ىػػ  مػػذ ي اظػػ  علػػى الفػػرا ع بسػػنن ا الراتعػػة. 
 ي ل  الفرا ع بسنن ا الراتعة وي،ؾ الكعا ر و  ي ر على ال  ا ر. داخلة ا ضابط ال لالة  اف

ةي قولو: ) ، كىىيوى صىالى وىػ   وما ليق بلػابع (:الض،حىى ًمًن اٍرتًفىاًع الشٍَّمًس ًإلىى الزَّكىاؿً كىمىا لىٍيسى بًتىاًبعو
مػػا يػػيِ: اوً : صػػ ة ال ػػ ى  ووتل ػػا مػػذ ارتفػػاع الشػػقق  ق الػػدواؿ  وت عػػ  املؤلػػف بػػالدواؿ ُيػػو جتػػّ ز و   

الػػذي ىػػ  ُ تل ػػا  ق تعيػػا الػػدواؿ  تعػػا الػػدواؿ خبقػػق دتػػا ق؛ لنػػو ينل ػػ  وتػػت ال ػػ ى بػػلخ ؿ وتػػت الن ػػ  
 تعيا الدواؿ  ُالحسذ اف نس ؿ: اي تعيا الدواؿ  مذ ارتفاع الشقق  ق تعيا الدواؿ.

ًة اٍلًعشىاًء ًإلىى طيليوًع اٍلفىٍجػرً قولو: )  ذف اوً  مػذ السػنذ: الرواتػ   والثػاين: صػ ة  (:كىاٍلوًتٍػري ًمٍن صىالى
لػو حػل  ؟والػ تر لػو حػل اـ  طلػ ع الف ػر   ال  ى  والثالث مذ السػنذ: الػ تر  والػ تر مػذ صػ ة ال شػا   ق

اتلو ر  ة وينع   ا  يسل ر علي ا با يػيِ بػالدص مػذ الكقػاؿ وىػ  ثػ ث ر  ػات  ب ػع ال لقػا   ػره الر  ػة 
  ولػو اف يػ تر خبقػق  ولػو لكذ املذى  ج ازىا  صم ز اف ي تر بر  ػة لكػذ الُ ػا ا  يػنسص وتػره عػذ ثػ ث

   ذف ا ثػػر الػ تر  حػػلى عشػرة ر  ػػة و  ر  ػة ةبلسػػع  ولػو اف يػػ تر ب حػلى عشػػر  اف يػ تر بسػعع  ولػػو اف يػ تر
     ذف ال تر لو ا ثر وى   حلى عشرة  لكذ مذ اجلني اف يُظذ اف ال تر ى  تياـ الليػاي تر بديادة على ذل 

صػليت ما ػة لػيق لػو حػل  لػ  ُػل  اهلل عليػ  و  ؟   تياـ الليػا واللنػ ع املنلػق ا الليػا ىػا لػو حػل ا ال ػلد
ولسػم ر  ػػة  صػػليت ما ػػة ر  ػػة ا الليػػا ُامحػػل اهلل عػػد وجػػا  وزد  ق طلػػ ع الف ػػر  صػػا ر  لػػم  ر  لػػم  

رمح ػب –مػا ل ر  ػة  ىػذا دمكػذ  واخللػف ال لقػا   ر  لم   ق طل ع الف ر  و ذا  اف الليا ط يا تل ي ل 
لكػذ اي قػا اُ ػا ي ػين عػ ص يسػ ؿ: انػا   لػو خػ    ؟ىا طػ ؿ ال ػ ة اُ ػا او  ثػرة الر  ػات اُ ػا -اهلل

 ا ي ل  ر  لم طػ يللم مػل ا ُ .عنلي اآلف ث ث ساعات ُاض  اريل اف اصل  ا ىذه الث ث ساعات
خ ؼ بم ال لقا   وال  ي  ا املذى  تف يا  ثرة الر  ػات  و ػا  ؟ث ث ساعات اـ ي ل  ث ثم ر  ة

يب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب ملػػا سػػيلة ذاؾ ال ػػ ار ُسػػاؿ: اسػػيل  لػػو وجػػو  ودليػػا تف ػػيا  ثػػرة الر  ػػات اف النػػ
مراُسل  ا النػة. الل ػب اج لنػا دمػذ يراُسػ  رسػ ل  صػلى اهلل عليػو وسػلب ا النػة  ُسػاؿ لػو صػلى اهلل عليػو 

  ُلؿ علػى اف )اعين على نفس  بكثرة الس  د،  تاؿ: ى  ذاؾ يا رس ؿ اهلل. تاؿ: ،؟)او غ  ذل وسلب: 
  ا ُ ػػا  وب  ػػ ب يفػػرؽ بػػم صػػ ة الن ػػار ُيف ػػا ُي ػػا الكثػػرة وصػػ ة الليػػا ُيف ػػا ُي ػػا اللن يػػاالكثػػرة حػػ
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ا  لابو   ذا امكذ اإلتياف ب عادتم  حػلاشما اعظػب  -رمحو اهلل–وعلى  ا حاؿ ىذه تاعلة ذ رىا ابذ رج  
ى تػػرا ة ادػػلر ُ ػػا ىػػ  والخػػرى ا ثػػر؛  سػػرا ة صػػف ة مػػذ السػػركف ب،تيػػا وجت يػػل وعلػػى تػػرا ة ال،تيػػا   علػػ

نفق اجل ؼ  ب   ب يس ؿ: تػرا ة ثػ ث صػف ات؛  ؟اُ ا او ترا ة ث ث صف ات بسرا ة ادلر والسرعة
ًػػا مػػذ  لػػاب اهلل ُلػػو بػػو حسػػنة  وادسػػنة ب شػػر امثاحػػا،لف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب يسػػ ؿ:    )مػػذ تػػرا حُر

مػػع اعػػ،اط اإلتيػػاف بػػالسرا ة ال ػػ ي ة  امػػا السػػرعة  وب  ػػ ب يسػػ ؿ: ال ػػف ة بال،تيػػا اُ ػػا. طعً ػػا ىػػذا  لػػو
   ػذل  وعذ حل اإلتياف بادروؼ     ىذه ليست حمً  للع ػث الل خترج السرا ة عذ حل السرا ة ال  ي ة

طعً ا ُ  نس ؿ اض ية ىديلة  ُيف ييِ  ؟عنله الف لاير وييِ بيض ية مسينة اـ يذب  اض يلم  داتم نساف 
خػػ ؼ  ؟خبقسػػقا ة لاير اضػػ ية وخبقسػػقا ة لاير اضػػ ية اخػػرى :بػػيلف لاير اـ يػػيِ بيضػػ يلم بيضػػ ية مسينػػة

؛ لنػػو اتػى ب عػػادتم: الػػذب  ا حػػل ذاتػو ععػػادة  وحػػذا الػػذب  بػم اىػػا ال لػػب  واملػذى  اف الضػػ يلم اُ ػػا
  [َٕرب ػَ  َوارْمَػْرع مالكػ ثر: }ََُ ػا  لِ ععادة   صم ز صُر ا ل   اهلل سػع انو وت ػاق  وحػذا تػاؿ اهلل عػد وجػا: 

ضػ ية وامػره بػالن ر ععػادة  وعلػى  ػا حػاؿ ُاملسػيلة حملقلػة ىػا الُ ػا اف ي ػ   بي  ُيمره بال  ة ععادة
ػػق ب ػػع النػػاس لشػػ   مػػذ اجلػػ   يسػػ ؿ: انػػا اسػػلنيع اف اصػػل   مسينػػة او بيضػػ يلم وسػػط خػػ ؼ  وتػػل يُ 

 . ُنسػ ؿ: مػا داـ ىػذا الػذي تيسػر لػ  ُالدمػوثػ ث سػاعات ث ثػم ر  ػة  لكػذ   اطيػق اف اصػل  ر  لػم ا
 نفسو على وجو يذى  بو خش عو  وعلى  ا حاؿ ُاملسيلة  قا اعرنا. يشق على اف و  نس ؿ لننساف
الػ تر غػ   ؟الػ تر ىػ  تيػاـ الليػا او غػ ه : وال تر مذ ص ة ال شا   ق طل ع الف ر.-رمحو اهلل–تاؿ 

)اج لػػ ا كخػػر صػػ تكب  تػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب: طُمػػلب بػػو  جػػد  مػػذ تيػػاـ  الليػػاتيػػاـ الليػػا  تػػل يكػػ ف ىػػ  
   لكذ تياـ الليا غ  حملود ب لد مذ الر  ات.بالليا وترًا،

ػػاًء ًإلىػػى اٍلفىٍجػػرً قولػػو: )  ذف الػػ،اوي  ىػػ  (: كىالتػَّػػرىاًكيحي ًفػػي رىمىضىػػافى جىمىاعىػػةن ًمػػٍن ديخيػػوًؿ كىٍقػػًت اٍلًعشى
ال،اوي    ُتشرع ا ذي اد ة    تشرع  عنلما نس ؿ: ؟  ىا ال،اوي  ُتشرع ا ذي اد ةال  ة ا رم اف

   تيػاـ الليػا ا السػنة  ل ػا  لكػذ الػ،اوي  الػل ىػ  نفػا  ؟ىا م ناىػا اف تيػاـ الليػا   يشػرع ا ذي اد ػة
ر. لكػذ الػ،اوي    بػل مسيل خملص بالقاعة ا رم اف ب ل ال شا   تػاؿ: مػذ دخػ ؿ وتػت ال شػا   ق الف ػ
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 ػػػل صػػ ة ال شػػػا   تػػػاؿ:  ق اف تكػػ ف ب ػػػل ادا  ال شػػا  ُػػػ  ي ػػ  اف ي ػػػل  الػػػ،اوي  تعػػا صػػػ ة ال شػػا   ب
 الف ر. ُيسلقر وتت ال،اوي   ق الف ر.

 .؟ ب علد ر  ات ال،اوي  س:
ريذ   ي سع ػا الُ ا ا ال،اوي  اف تك ف عشريذ ر  ة مػع الػ تر  ُي ػل  ث ثًػا وعشػريذ  ال شػ جػ:

ويسنػػػت ُيػػػو ب ػػػل الر ػػػ ع  ىػػػذا ىػػػ  الُ ػػػا ا صػػػ ة الػػػ،اوي  اف تكػػػ ف ث ثًػػػا بػػػال تر ايً ػػػا يكػػػ ف ا ناعػػػة 
ث ثػم ُ نػو جػػا د  وعشػريذ  ولػ  صػ ىا  حػلى عشػرة  او زاد علػى الػػث ث وال شػريذ  قػذى  مالػ  سػًلا و 

ى  ا انػو  ذا وردت ععػادة ب ػلة اوجػو جػاز لكذ امل لار ث ث وعشروف  وىذا ل لػو يننعػق عليػو تاعػلة املػذ
 امل لار ب ع ىذه الوجو. القيع ويك ف
ةي اٍلكيسيوًؼ ًعٍندى كيسيوًؼ الشٍَّمًس أىًك اٍلقىمىرً قولو: )  ذا  سفت الشقق ُذى  ضػ وىا او  (:كىصىالى

اف ت ػلى ذى  ض   السقر ُُيشرع اف ي ل  ص ة الكس ؼ  وص ة الكس ؼ الُ ػا ُي ػا وامل لػار ُي ػا 
ػع ويسػرا الفا ػة وسػ رة  ر  لم ا  ا ر  ة ر  عاف  يك  ويسرا الفا ة وس رة ط يلة   ير ع ر  ًعا طػ يً     يُر

ع يس ؿ: مسع اهلل ملػذ محػله. ويػيِ بالر  ػة الثانيػة  ػالوق   ط يلة   ير ع ر  ًعا ط يً  دوف الر  ع الوؿ   يُر
ي ا ر ػ ع واحػل   يئػة ال ػ ة امل لػادة صػ  ذلػ   قػا اعػرنا  ليػو  ولػ  ول  صلى الكس ؼ بر  لم  ا ر  ة ُ

زاد صلى ا الر  ة ث ث ر  عات صم ز ذل   اربع   عات صم ز  لق ر  عات صم ز   ذف  ف ج ػا ا  ػا 
ر  ػػة ر  ًعػػا واحػػًلا او ر ػػ عم او ثػػ ث او اربػػع او لػػق  جػػاز ذلػػ ؛ لػػ رود ذلػػ  عػػذ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو 

 مل لار  قا تلنا: ا  ا ر  ة ر  عاف.وا وسلب
واملس  د ىنا الكس ؼ الػذي يُػلرؾ   الكسػ ؼ الػذي يُ لػب بادسػاب  وحػذا لػ  تيػا:  ف الشػقق 
سلكسػػف او ىنػػاؾ خسػػ ؼ للسقػػر و انػػت الليلػػة غيػػـ    يُػػرى ُي ػػا السقػػر اصػػً  مػػذ طل عػػو  ق غروبػػو ُ ػػا 

يػػػة الفلكيػػة سػػػيعلا ا  ػػػاـ السػػػاعة الثانيػػػة ظ ػػػرًا وثػػػ ث   و ذا تيػػػا:  ف الكسػػػ ؼ مػػػذ الناح  ُي ػػػلى ؟ُي ػػلى
   الساعة الثانية والن ف  حظػو النػاس  ُ ػا يعػلووف ال ػ ة مػذ اجلػ  الفلكػ   دتا ق لكذ   يل ظو احل

ن ػب ي ػلى ُيػو   ؟الكس ؼ املل ػ ظ  وىػا ي ػلى ا الكسػ ؼ الد ػ  ؟وادساب اـ مذ الكس ؼ املل  ظ
 .ذي يُلرؾولكذ الكس ؼ الد   ال
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ػٍيًن ًفػي جىمىاعىػةو، كىيىٍخايػبي بػىٍعػدىىىاقولو: ) ،: كىصىالةي ااًلٍسًتٍسقىاًء ًعٍندى اٍلقىٍحًط كىاٍلجىٍدًب خىاصَّػةن رىٍكعىتػى
ُ ذا اجلبت الرض او ُت ط املنر ُ هنب ي ل ف ص ة ا سلسسا   وصػفل ا تػاؿ: ر  لػم ا ناعػة وطمنػ  

اما ال يل ُس ً  واحًلا اهنا خنعلاف  وخنعة ا سلسػسا  يكثػر ُي ػا مػذ    وتيا: خنعلاف ب لىا. خنعة واحلة
 ا سل فار وترا ة اآليات الل ُي ا المر با سل فار واللعا  ويلع  اهلل سع انو وت اق.

الوؿ: الرواتػػػ   الثػػػاين: ال ػػػ ى  الثالػػػث: الػػػ تر  الرابػػػع: الػػػ،اوي   اجلػػػامق:     انلسػػػا  ق السػػػابع
 ادس: ا سلسسا   السابع: س  د الل وة.الكس ؼ  الس
ػل مي، كىالى قولو: ) ةو، كىيىٍجًلػسي كىييسى بػ ػري كىيىٍسػجيدي كىلىػٍو ًفػي صىػالى ةو، ييكى كىسيجيودي اٍلقيٍرآًف ًعٍندى ًقرىاءىًة سىػٍجدى

د الل وة لف س    ؟وس  د الل وة مذ ص ة اللن ع  ملاذا نس ؿ: س  د الل وة مذ ص ة اللن ع (:يػىتىشىهَّدي 
ُيش،ط ُيو ما يش،ط ا ص ة الناُلة: س، ال ػ رة  واسػلسعاؿ السعلػة  بػا يشػ،ط وصمػ  ُيػو اللكعػ  واللسػليب  

لنو ص ة وال  ة  رظم ا اللكع  و ليل ا اللسػليب   ؟و  بيس اف يسلب بلسليقة واحلة ا ىذا امل ضع  ملاذا
ػػع وصملػػق ويسػػلب و  وتيػػا:  نػػو   يكػػ  و  يسػػلب ولكػػذ ال ػػ ي  و  ىػػ  املػػذى  انػػو يكػػ   ذا سػػ ل و ذا ُر

  تػػاؿ: يكػػ  ويسػػ ل ولػػ  ا صػػ ة. ي ػػين حػػىت لػػ   ػػاف ا صػػ ة ُ نػػو يسػػ ل للػػل وة  وصملػػق ب ػػل يلشػػ ل
 .الس  د وىذا ا غ  ال  ة  ويسلب ول  سلب تسليقة واحلة ص  ذل   و  يلش ل ُي ا لنو مل يثعت

 ٘ٔالشريط: 
انل ػػػػى اآلف مػػػػذ الكػػػػ ـ عػػػػذ ال ػػػػ ة مػػػػذ ج ػػػػة: ار اهنػػػػا  وواجعا ػػػػا   (:بي اٍلجىمىاعىػػػػةي كىتىًجػػػػقولػػػػو: )

الوؿ تلنػػػا: ان اع ػػػا:  مػػػا ُػػػرض او نفػػػا  والفػػػرض  مػػػا عيػػػين او  فػػػا    وباعلعػػػار كخػػػر  وعػػػروط ا  وان اع ػػػا 
ذ ثػ ث احػ اؿ:  مػا ُال  ة  ما ناعة او ُرًدا  والقاعة:  ما  ماـ او ميمـ   ُ ار عنلنا امل لى   طملػ  مػ

 اف يك ف  ماًما  او ميم ًما  او منفرًدا.
اوؿ مسيلة بلا  ػا ىػ  حكػب القاعػة  (:كىتىًجبي اٍلجىمىاعىةي لًلصَّلىواًت اٍلخىٍمًس عىلىى الر جىاؿً قولو: )

 ػاف وبم اهنا واجعة  ل   اف عنلنا مثً  اُناس ا دا رة حك مية او ا س ؽ او ا ملرسة ُ  رت ال ػ ة و 
ا مكػػاهنب  رمػػذ و ػػاف ا خػػروج ب  ق املسػػ ل عػػ   مػػذ املشػػسة ُ ػػل ا ناعػػة   عػػلدىب ضم ػػا بػػو القاعػػة

الػ اب: ن ػب   ػا القاعػة ولػ  صػل ىا  ؟تلنا: القاعة واجعة. ُ ا يك نػ ف تػل اتػ ا بال اجػ  الػذي علػي ب
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ىذا  قا بينػا انػو  ػدئ  تػاؿ:  ا ذل  املكاف؛ لف الصا اف اإلنساف ي ل  القاعة ا املس ل  لكذ مثا
وجتػػ  القاعػػة لل ػػ ات اجلقػػق. وامػػا غػػ  ال ػػل ات اجلقػػق ُػػ  ُتشػػرع لػػو القاعػػة    مػػا دؿ الػػلليا علػػى 
مشػػػروعية القاعػػػة  امػػػا سػػػا ر اللن عػػػات ُالصػػػا اف ُت ػػػلى ُػػػرادى  وىنػػػاؾ صػػػ ة   جتػػػ ز    ا ناعػػػة  

ػرادى والقاعػة ُي ػا ناعة وت   ُرادى والُ ا اف ت لوص ة ت   ا  ى ُػرادى  وصػ ة ت ػ  ناعػة ُو
صػػ ة الق ػػة وصػػ ة ال يػػل   ت ػػ     ناعػػة  و ف  ػػان ا تػػل رخ ػػ ا ا ت ػػا  ال يػػل ملػػذ ُاتلػػو   ذا . اُ ػػا

وصػػا م ػػلى ال يػػل ي ػػلي ا منفػػرًدا ويسػػق نو ت ػػا  وىػػ  مػػذ بػػاب الل ػػ يع  ي ػػلي ا علػػى صػػفل ا او ي ػػلي ا 
  ىػػػذه بالنسػػػعة لل ػػػ ة الػػػل   جتػػػدئ    ا ناعػػػة: ف صػػػ ىا اربً ػػػا ايً ػػػا اجػػػدار  لػػػم  سػػػا ر ال ػػػل ات  و 

 الق ة وال يل.
رادى والقاعة ُي ا اُ ا مثػا: اجلقػق وج بًػا علػى اىل ػا  لكػذ ال جػ ب  وص ة جت ز ا ناعة ُو

فػرًدا ُ ػ تو ىنا ُ اتو   ي،ت  عليو بن ف ال ػ ة  نسػ ؿ: جتػ  القاعػة  لكػذ لػ  ُػرط وتكاسػا وصػلى من
 .ص ي ة ويؤجر على ال  ة لكنو يي  على ترؾ القاعة

 .وص ة القاعة ليست ُي ا واجعة ولكن ا اُ ا مثا: ص ة الكس ؼ
م  تسػػػػػػػػػػػػل   صػػػػػػػػػػػػ ة وللكسػػػػػػػػػػػػُ 

 

 احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وا منفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًدا ***
 

ف ػا لكذ ل  ص ىا منفرًدا جاز   ذل  النػازة جتػدئ وتلنػا: تسػسط ب  الُ ا اف ت لى ا ناعةو 
 واحل لكذ الُ ا اف صملق  ا  و لقا زاد ال لد ُ   اُ ا.

  ي ػػػين مػػػثً  اللنػػػ ع ا صػػػ ة الليػػػا اللنػػػ ع ؟لكػػػذ الُ ػػػا ُي ػػػا املنفػػػردوصػػػ ة ت ػػػ  ا القاعػػػة 
 .اف ي ل  منفرًدا وصم ز اف ي ل  ناعة مذ غ  اختاذ ذل  عادة راتعة -غ  ال،اوي –الُ ا 

  ُيمػا النسػا  ُػ  جتػ    علػى النسػا  (:ةي لًلصَّلىواًت اٍلخىٍمًس عىلىى الر جىاؿً كىتىًجبي اٍلجىمىاعى قولو: )
 املراة ص  ا ا القاعة حا ص رتاف: ؟علي ذ ناعة  لكذ ما حكب القاعة بالنسعة للقراة

 ال  رة الوق: اف ت ل  ا املس ل مع ناعة الرجاؿ.
  ا وناعة النسا .ال  رة الثانية: اف ت ل  ا بيل ا مع اخ ا
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امػػا صػػ  ا ا املسػػ ل  خروج ػػا  ق ناعػػة الرجػػاؿ ُ ػػذا و ف  ػػاف جػػا دًا   ُ نػػع منػػو لكنػػو خػػ ؼ 
  والُ ػػػا واملسػػػل   ا حس ػػػا اف ت ػػػل  ا بيل ػػػا  ُػػػ ف  ػػػاف ا بيل ػػػا  ق عػػػة مػػػذ النسػػػا  ُ ػػػا الُ ػػػا

تػ  ف لل لقػا   وال ػ ي  ا املػذى   ؟الُ ا اف  ا واحلة من ذ ت ل  وحلىا اـ صملق ذ وي لم ناعة
 ف اجلقػػػاع ذ اُ ػػػا مػػػذ انفػػػرادىذ  وب ػػػع اىػػػا ال لػػػب يػػػرى اف الُ ػػػا اف ت ػػػل  منفػػػردة ويكػػػره القاعػػػة 

 للنسا .
ـي ًىٍجػرىةن قولو: ) ،  يػمَّ اٍْلىٍقػدى ػرىأي،  يػمَّ اٍْلىٍعلىػمي،  يػمَّ اٍْلىسىػن،،  يػمَّ اٍْلىٍشػرىؼي ػا اٍْلىقػٍ ـ، ًفيهى تػارة  القاعػة (:يػىػؤي

نش،ط ُي ا اثناف  وتارة نش،ط ُي ا ارب  ف  القاعة ا الق ة اتل ا ارب  ف  والقاعػة ا ال ػل ات اجلقػق 
  مػا ىػ  ال ػفات الػل يسػلـ  ػا اتل ا اثناف:  مػاـ ومػيمـ   واإلمػاـ لػو عػروط ولػو صػفات يُسػلـ  ػا علػى غػ ه

  د بالترا ج دة السرا ة    ثرة احملفػ ظ  ُػ ف تسػاويا تاؿ: يـؤ ُي ا الترا. واملس ؟الش ص لنمامة على غ ه
ا جػػػ دة السػػػرا ة تُػػػل ـ بكثػػػرة ادفػػػظ  ي ػػػين عػػػ ص ضُمسػػػذ احكػػػاـ الل  يػػػل لكنػػػو ضمفػػػظ لسػػػة اجػػػدا  ويػػػيِ 
بادروؼ علػى ال جػو الُ ػ  وطمرج ػا مػذ خمارج ػا وال نػة واملػل  ر اتػو  واآلخػر ضمفػظ السػركف  ػامً  لكنػو   

املسػلـ  ؟ُػ  ظمػل ا م ضػع املػل و  يػلغب ا م ضػع اإلدغػاـ علػى ال جػو الُ ػ   ُقػذ املسػَلـ يلضُمسذ الل   
الػػذي ضمسػػذ الل  يػػل ولػػ   ػػاف ضمفػػظ ارب ػػة اجػػدا   تػػاؿ:   العلػػب. طعً ػػا ملػػا نسػػ ؿ: يسػػلـ التػػرا. ال ػػامل بفسػػو 

ذ ر ػذ مػا عػرؼ ال اجػ  بػ،  ى  ي رؼ ال اج  مذ الػر ذ ولػ  سػ  ال  ة  ي ين تارئ ضمفظ السرا ات لكنو
  ُ ػذا   يُسػَلـ ولػ   ػاف تار ًػا   سمػا يُسػَلـ التػرا ال ػامل ب،ؾ واج  رمبا رجع  ليو ُيبنا صػ تو عليو ول  س ى

والعلػػب  ُسػػو صػػ تو  ُػػ ف تسػػاويا ا السػػرا ة اي   شمػػا عػػامل بفسػػو ال ػػ ة وتسػػاويا ا السػػرا ة ننظػػر ا الُسػػو
والُسو والعلب م ناشما واحل  تاؿ:   السذ. ي ين ال   سًنا  ملساووف ا السرا ة   علبُيسلـ الُسو او ال

   وا ال لػػب واحػػلشما ا ػػ  ُيسػػلـ    العػػرؼ ُلػػ   ػػاف احػػلشما مػػذ كؿ بيػػت امل ػػنفى صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب
عليػػو وسػػلب يُسػػَلـ   شمػػا نفػػق السػػرا ة ونفػػق الفسػػو ونفػػق ال قػػر واحػػلشما مػػذ كؿ بيػػت امل ػػنفى صػػلى اهلل 

ًا صملقع ا ال ػام مػن ب عػرؼ  على غ ه  وكؿ العيت حب عرؼ  وب ع الناس طمفى عليو اف آلؿ العيت عُر
بػػا حػػب عػػرؼ علػػى غػػ ىب مػػذ  .ال ػػ ح والػػليذ مػػع عػػرؼ النسػػ   ُػػ  نسػػ ؿ:  ف كؿ العيػػت  سػػا ر النػػاس

ضمػ  الشػ ص وضمػ  ذريلػو  لػ     واإلنسػافالناس  ُ ذا اجلقع ُيو اللس ى وعرؼ النس   اف نػ رًا علػى نػ ر
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تيػػا لػػ : ىػػذا ُػػ ف ابػػذ الشػػيخ ُػػ ف  مػػاـ الػػلنيا ومفلي ػػا. لكػػاف لػػ  تكػػرم تسػػ ؿ: مػػا عػػا  اهلل  اهلل ضمييػػ  
تف ا م نا وت دمو على ال شا  مثً  مػع انػو لػيق ب ػامل و  بنالػ  علػب لكنػ  ا رملػو   راًمػا لبيػو  واحععلػو 

ا  -رمحػػو اهلل–   قػػا تػػاؿ اإلمػػاـ ابػػذ تيقيػػة ؿ العيػػت وىػػذا مػػذ طريسػػة اىػػا السػػنةحعًػػا لبيػػو  ُكػػذل  رمػػ  ك
)اذ ػػر ب وصػػية رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب حينقػػا تػػاؿ:  -اي اىػػا السػػنة–ال سيػػلة ال اسػػنية: وضمفظػػ ف 

تػػلـ   تػػاؿ:   العػػرؼ   ال  ُػػن فظ لىػػا العيػػت تػػلرىب  ون ػػرؼ حػػب عػػُر ب ومكػػانل باهلل ا اىػػا بيػػل،
ى رة. وىذا ُيقا ل   اف ب   ب ىاجر وب   ب مل ي اجر  او ب   ب ىاجر ملسلًما ومعكرًا ُ نو يسلـ على 

 مذ تيخرت ى رتو.
وسػييِ  ؟انل ينا مذ الوصاؼ املنل بة ا اللسلم لنمامة  نيِ الك ـ عذ امليمـ   ايذ يسف املػيمـ 

 ا ج اب املؤلف.
ٍأميوـً قولو: ) ـى اٍلمى ا ػٍرأىةي  قيدَّ ، كىمىعىهينَّ اٍلمى ػارًًه، كىيىًصػ، ًإٍف كىافى رىجيالن ًقػفي اٍلوىاًحػدي كىالى يى ح، عىػٍن يىًمينًػًو كىيىسى
ػارًًه،  ٍلفىػوي عىٍن يىسى ةي تىًقػفي خى ػٍرأىةي اٍلوىاًحػدى املػيمـ    طملػ   مػا اف يكػ ف واحػًلا او ا ثػر  ؟ايػذ يسػف املػيمـ  (:كىاٍلمى

حػػػًلا ُلػػػيق لػػػو    م تػػػف واحػػػل وىػػػ  اف يسػػػف عػػػذ ظمػػػم اإلمػػػاـ  و ف  ػػػاف مػػػذ واحػػػل  ُػػػ ف  ػػػاف املػػػيمـ  وا
  وصمػ ز لػ   ػاف املكػاف ضػيق مػثً  ُػ  بػيس اف يسفػ ا ا ُػ ف الُ ػا حػب اف يسفػ ا خلػف اإلمػاـامليم م ف علدً 

عذ ظمينو او يسف ب   ب عذ ظمينو وب   ب عذ يسػاره  لكػذ   يسفػ ف عػذ يسػاره مػع خلػ  ظمينػو  وحػذا تػاؿ 
. ي ػػين يػػـؤ التػػرا   العلػػب ... ايػػذ يػػـؤ اإلمػػاـ ملؤلػػف:ا . ُيكػػ ف اإلمػػاـ امػػاـ  ؟تُػػلاـ املػػيمـ  تػػاؿ: تُػػلاـ املػػيمـ 

  واملراد  ف  ان ا رجػاً   امػا  ف  ػاف رجػً  واحػًلا ُػ  يسػف اإلمػاـ ُتلامػو و سمػا يسػف عػذ امليمـ   ف  اف رجً  
وسيفسػػره ب ػػل تليػػا   ً  ي ػػين عػػلًدا ول لػػو اراد اسػػب الػػنقعػػذ ظمػػم اإلمػػاـ  ف  ػػاف رجػػ يسػػاره ُيكػػ ف املػػيمـ 

تػاؿ: وم  ػذ املػػراة. ُلسػف ايً ػػا خلػف الرجػػا ُػ ف  ػاف عنػػلنا رجػاؿ ونسػػا  ُيسػف اإلمػػاـ ا المػاـ   خلفػػو 
الرجاؿ   خلفو النسا   و ف  اف  ماًما وامراة  رجا وامراة مذ ذوات حمارمػو؛ لنػو لػ   انػت امػراة ليسػت مػذ 

 لف ىذا ُيو خل ة باملراة  واجلل ة دمن عة. ؛اف يـؤ الجنعية وليق م  ذ رجا ارمو ُيكرهذوات حم
ػارًهً قولو: ) ي ػين ي ػ  اف يسػف ب  ػ ب عػذ  :(كىيىًصح، عىٍن يىًميًنًو كىيىسىارًًه، كىالى يىًقفي اٍلوىاًحدي عىٍن يىسى

 ينو مع خل  يساره صم ز.ظمينو وب   ب يساره  اما عذ يساره مع خل  ظمينو ُ  صم ز  وعذ ظم
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ٍلفىوي قولو: ) ةي تىًقفي خى ٍرأىةي اٍلوىاًحدى تسف خلفو ولػ   انػت واحػلة  صػلى مػع زوجلػو ُ هنػا ت ػل  (: كىاٍلمى
 .خلفو

  اراد اف يعم اف وج ب القاعة الذي ذُ ر ا اوؿ الك ـ تاؿ: وجت  القاعة. اف ىػذا ال جػ ب 
العػػذار املسػػسنة لل قاعػػة  اعػػذار تػػرؾ الق ػػة والقاعػػة  مػػا يسػػسط عػػذ ب ػػع النػػاس ويسػػقى عنػػل الفس ػػا  

 سييِ ا   ـ امل نف. ؟ى 
ػقَّةي بًاٍلحيضيػورً قولو: ) ومل ي ػلد   اعنػاؾ ضػابنًا (:كىيػيٍعذىري ًفي اٍلجىمىاعىػًة ًبكيػل  عيػٍذرو تػىٍعظيػمي مىعىػوي اٍلمىشى

بط:  ا عذر يك ف ح  ر القاعػة م ػو ا ثر الفس ا  ي لدوف وتل يذ روف ال ابط  لكذ ىنا تاؿ ل  ال ا
املػرض  واملنػر  ذا وجػلت امنػػار   ُيػو مشػسة عظيقػة لننسػاف يسػسط القاعػة عنػو  ولنػػذ ر علػى ذلػ  امثلػة:

ًػػا مػػذ لػػص  وتػػل  ًػػا مػػذ مػػرض  وتػػل يكػػ ف خُ   ثػػ ة تعػػا الثيػػاب او وجػػلت سػػي ؿ  واجلػػ ؼ  تػػل يكػػ ف خُ 
ًا على ال  ًا على النفق  وتل يك ف خُ    .يك ف خُ 

  و انت درجة ادرارة ث ثم  ت ال فر والعيت بو جت يدات دُئة مثاؿ:  نساف عنله ا العيت دُاية
علػػى احسػػذ مػػا يكػػ ف  ولػػيق عنػػله لػػعق يلػػلُي بػػو وطمػػرج  ق املسػػ ل  ولػػ  خػػرج لدى ذلػػ   ق مرضػػو او 

 خاؼ على نفسو املرض ي ذر ب،ؾ القاعة.
للق ػػرؼ واخػػذ معل ًػػا  عػػ ًا مػػذ املػػاؿ ووضػػ و ا ظػػرؼ  مثػػاؿ كخػػر: طمػػاؼ علػػى مالػػو   نسػػاف ذىػػ 

  ويػػرى اف ن ػػف مليػػ ف وذاىػػ   ق صػػفة جتاريػػة وم ػػو ىػػذا املعلػػغ مػػذ املػػاؿ ُيتيقػػت ال ػػ ة وىػػ  ا النريػػق
و ف تر و ُ   عليو اخ ؼ  ُنسػ ؿ: يسػسط  سيارة تلاب و ُ ف وتف وندؿ للقس ل واخذ م و املاؿ خاؼ عليو

ػػو علػػى عنػػو وجػػ ب القاعػػة؛ لنػػ و طمػػاؼ علػػى مالػػو  وىػػذا مػػذ رمحػػة الشػػري ة ويسػػرىا   ػػذل  تػػل يكػػ ف خُ 
و  يسػلنيع اف ييخػذه  ق املسػ ل غ ه  ابنو ا العيت ص   ومريع او طفا ا العيت ل  تر و طماؼ عليػو  

ًا على غ ه   على نفسو. لسع  مذ السعاب ُ لق  ا العيت ومل طمرج  ق ال  ة خُ 
ناعػػة الق ػػة ارب ػػ ف  وناعػػة غ ىػػا مػػذ ال ػػل ات اثنػػاف:  مػػاـ  (:اعىػػةي اٍلجيميعىػػًة أىٍربػىعيػػوفى كىجىمى قولػػو: )

.  وميمـ 
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  وال  ي  ا املذى  اف الوق: اهنا  الق ة  والثانية: اهنا  القاعة (:كىًفي اٍلًعيًد ًركىايػىتىافً قولو: )
 .القاعة ا ال يل يش،ط حا ارب  ف
 جت  علي ب الق ة. كاـ الق ة يعم مذ   جت  علي ب الق ة ومذ  انلسا  ق ب ع اح

بىػٍت عىلىٍيػًو كىانٍػعىقىػدىٍت قولو: ) كىالى تىًجبي اٍلجيميعىةي عىلىى اٍمرىأىةو، كىالى عىٍبدو كىالى ميسىاًفرو، كىمىٍن حىضىػرىىىا كىجى
ا النسػػ ة ورمبػػا يكػػ ف   ؤلػػفصػػ  ا ظػػاىر  ػػ ـ امل ؟احلسػػا ا مػػذ ال ػػلد املػػراة لػػ  ح ػػرت ىػػا ي ػػ  (:بًػػوً 

؛ لف ىذا الك ـ مذ ح رىا وجعت عليو وان سلت بو  ى  ُيقذ سسنت عنو ل ذر طارئ؛  املريع  سسنًا
واملسػػاُر   جتػػ  علػػي ب    ابلػػلا  و   ذا ح ػػر  وحػػذا املػػراة  ذا ح ػػرت الق ػػة ا املسػػ ل    املػػراة وال عػػل

ومل ت قػا ال ػلا  ب ػل  ُ رجػت مػذ وسػط اجلنعػة ورج ػت  ق  تذ رت انو سييتي ا ضي ؼ ب ل ص ة الق ة
  صمػػ  علػػي ب   ابلػػلا  و  اسػػللامة  ُػػ  صمػػ ز  ىػػذه املسػػيلة الوق اف ىػػؤ    ؟العيػػت  ُ ػػا صمػػ ز ذلػػ  حػػا

صم  اف   ر ابللا  و ف ح رت   صمػ  علي ػا اف تسػلقر ُل ػا اف ختػرج  لكػذ ىػذا يفػارؽ مػذ  ػاف ي  ػد 
ق ػػة بسػػع  مشػػسة النريػػق  مػػريع   يسػػلنيع  مشػػل ؿ  ُػػُذى  بػػو  ق الق ػػة بال ربػػة وا  ق العػػذ ذىابػػو 

ليق لو ذلػ ؛ لنػو  سمػا سػسنت عنػو  ؟  ىا لو ذل وسط اجلنعة ما اع علو اجلنعة ويريل اف يرجع  ق العيت
ة   بػػل ُي ػػا مػػذ    ػػذل  ا مسػػيلة ا ن سػػاد ملػػا نسػػ ؿ: الق ػػل ػػذر وامػػا اسػػللامل ا ُػػ  عػػذر لػػو ا اسػػللامل ا

بػاملراة  وحػذا   بػل  ال  ي  ا املذى  اهنا   تن سػل ؟وامراة ىا تن سل  ارب م ل  عنلنا تسع وث ث ف رجً  
خ ًُػا لظػاىر ععػارة    لكػذ   ُ سػ  مػذ ال ػلدمذ ارب م رجً  وجا ت املراة ب ل ذل  ُليق ىناؾ  عػكاؿ

  لكػػذ علػػى  ػػا حػػاؿ -واهلل اعلػػب–يكػػ ف ىنػػاؾ سػػسنًا  املؤلػػف    اف يكػػ ف ا الكلػػاب سػػسط ُققكػػذ اف
ظػاىر ععارتػو انػػو يػرى احلسػاب املػػراة مػذ ال ػػلد  واحلسػاب ال عػل مػػذ ال ػلد واملػريع  ظمكػػذ اف رمقل ػا علػػى 
املػػػريع ُنسػػػ ؿ: ومػػػذ ح ػػػرىا مػػػذ املرضػػػى او مػػػذ املسػػػاُريذ وجعػػػت علػػػي ب وان سػػػلت  ػػػب  وىػػػذا روايػػػة ا 

عليػو وان سػلت بػو.  ذف املسػاُر   جتػ  عليػو الق ػة و  تن سػل بػو علػى    تاؿ: ومػذ ح ػرىا وجعػتاملذى 
ال  ي  مذ املذى  وحله  والس ؿ اآلخر حسػ  مػا ذ ػر املؤلػف انػو لػ   ػاف عنػلنا مػثً  تسػع وث ثػم مػذ 

 اىا العلل وواحل مساُر ُ نو تن سل الق ة  ىذه ععارة املؤلف  وامل لقل خ ؼ ذل .
 وعروط ص ل ا.  ذ ر عروط وج  ا  
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  وعرط لل جػ ب ايً ػا  ُلػ  ُرضػنا اف بلػًلا لػيق وال لد عرط لل  ة (:كىًمٍن شىٍرًطهىا اٍلعىدىدي قولو: )
 ُيو    لق وث ث ف رجً  ُ  جت  علي ب الق ة ول  صل ا مل ت   من ب.

وا سػػليناف ىػػذا الشػػرط الثػػاين  وا سػػليناف عػػرط لل جػػ ب وعػػرط لل ػػ ة   (:كىااًلٍسػػًتياىافي قولػػو: )
  الناس ث ثة اصناؼ: مسل طذ  ومسيب  ومساُر  املسل طذ رجا مذ اىػا العلػل   طمرج املساُر وطمرج املسيب

)مذ اسلناع منكب اف ظم ت ا امللينة ُليقػت ين ي اف ينلسا عن ا  مسع حليث النيب صلى اهلل عليو وسلب: 
واف يكلػػ  لنػػا حسػػذ الػػ ار ُي ػػا  ُعػػو لػػو بيلًػػا ا  لينػػة  نسػػيؿ اهلل اف ظميلنػػا ا املُػػ ين اعػػفع ملػػذ ظمػػ ت ُي ػػا،

ىػذا مسػل طذ   ؟امللينة وسكذ ُيو يريل اف ضمىي ا امللينة وظم ت ا امللينة  ىذا مسل طذ اـ مسيب اـ مسػاُر
ىذا ل  ساُر مرة مذ املرات وجا  يـ  ا امللينة   ذى   ق سفر كخر ُ   ا ىذا اليـ  الذي مكث ُيػو ا 

  املسل طذ جت  عليو نة حكقو حكب املسيب  ىذا مسل طذ  حىت ل  جلق ُي ا يـ  واحل ُ   مسل طذامللي
الق ة بنفسو  ُل   اف ا السرية ارب  ف مسػل طًنا مػذ اىل ػا وجػ  علػي ب اف يسيقػ ا الق ػة  ىػذه العلػل الػل 

ق ىػػذه العلػػلة زيػػارة وعػػـد علػػى اتيقػػت ُي ػػا الق ػػة ُي ػػا ارب ػػ ف مسػػل طًنا واتػػام ا ُي ػػا الق ػػة  جػػا  رجػػا  
الػػ اب: ن ػػب  صمػػ  اف ضم ػػر م  ػػب؛ لنػػو  ؟اإلتامػػة ُي ػػا ملػػلة عشػػرة ايػػاـ  ىػػا صمػػ  اف ضم ػػر الق ػػة م  ػػب

ُػػانسنع  مسػيب  لف حكػػب السػػفر ينسنػػع بػػال ـد علػػى اإلتامػػة ارب ػػة ايػػاـ  وىػػذا تػػل عػػـد علػػى اإلتامػػة ارب ػػة ايػػاـ
ق ػػة  لكػذ لػػ  ُرضػػنا اف ارب ػم رجػػً  ذىعػ ا  ق بلػػل او  ق رحلػػة عنػو حكػػب السػفر ُ جػػ  عليػػو اف ضم ػر ال

والعلػػل ىػػذا لػػيق ُي ػػا مػػذ املسػػلقم    ىػػؤ   الرب ػػ ف وىػػب   ي دمػػ ف علػػى اإلتامػػة عشػػرة ايػػاـ ُسػػط  ُ ػػا 
 ؛ لهنػػب ليسػػ ا مبسػػل طنم  وحػػذا يسػػ ؿ اىػػا ال لػػب: املسػػيب غػػ  املسػػل طذ  جتػػ   ؟يسيقػػ ف الق ػػة بينفسػػ ب

لكنػػػػو   يسػػػػلسا ب تاملػػػػو  والثالػػػػث: املسػػػػاُر   ق ػػػػة عليػػػػو ب ػػػػ ه. ي ػػػػين  ذا اتيقػػػػت وجػػػػ  عليػػػػو اف ضم ػػػػرال
ُاملسل طذ صمػ  عليػو الق ػة  واملسػيب  ذا اتيقػت الق ػة وجػ  عليػو اف ضم ػرىا وامػا املسػاُر ُػ  صمػ  عليػو 

 ُقا دوهنا. نسص عذ ارب ة اياـ  وى  الذي ين ي اإلتامة ا بلل غ ه بلله ملة تاف ضم ر الق ة ول  اتيقت
ـً قولو: ) مىا ًإٍذفي اٍْلً   وىذا احل الس لم ا املذى  اف الق ة   يُعلا  ا و  تساـ    ب ذف اإلمػاـ (:كى

والس ؿ الثاين ا املذى  وى  املل قل: اف الق ة ت ػ  ب ػ   ذف اإلمػاـ  ذا مل يكػذ ا العلػل ن ػة  او  انػت 
ة مػذ السػػرى  ػاف عػػلدىب تسػػع فػ  لسػػلر اداجػة. ُػػ  ُيشػ،ط  ُقػػثً : اعػ اص ا تريػػالقػع  ا العلػػل   تك
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وث ثػػػم وولػػػلت  حػػػلى النسػػػا  واذمعػػػت ولػػػًلا وبلػػػغ ادلػػػب وصػػػار عػػػلدىب ارب ػػػ ف رجػػػً  و ػػػاف ىػػػذا ا يػػػـ  
اع ا ا اسػػلناجلقػيق  ويػػـ  الق ػة حػػاول ا يل ػل ا بالوتػػاؼ بال ػػات امل ل ػة ليػػؤذف حػب ا  تامػػة الق ػة ُقػػ

يسيقػ ف الق ػة ولػيق مػذ عػرط ا  ذف اإلمػاـ   ؟اف يسيقػ ا الق ػة اف ي ل ا  ق املسؤولم  ُ ػا صمػ  علػي ب
ىنػاؾ  ؟و ذا اتيقت الق ة ا العلل ب ذف اإلماـ ىا صم ز اف تساـ ن ة اخرى ب    ذف اإلماـ مػذ غػ  حاجػة

: ىػذا املسػ ل رمػذ   نريػل اف ن ػل  ُيػو  مس ل يكف  اىا العلل وتل اذف اإلماـ ُيو  وجػا  اعػ اص تػال ا
نريػػل اف نعػػػين مسػػ ًلا كخػػػر وبنػػػ  مسػػ ًلا كخػػػر وصػػػل ا ُيػػو وال ػػػل ات اجلقػػق ت ػػػ  مػػػن ب  لكػػذ صػػػل ا ُيػػػو 

  الصا انو   تل لد الق ػة ا العلػل ال احػل    داجػة  ُػ ذا زادت القػع علػى تػلر اداجػة ُيتيقػت الق ة
   والثانية غ  ص ي ة.ال  ي ة الق ة الل اذف ُي ا اإلماـ ؟من قان لم مذ غ  حاجة ُقا ال  ي ة 

 ي ين مذ عرط ص ة الق ة اف تلسلم ا خنعلاف. (:كىاٍلخيٍابىتىافً قولو: )
   ونعلا ا الد اة.وىذا ُيقا يل لق مبسا ا ال  ة

 ٙٔالشريط: 
تػػاؿ: واهلل  -اف اهلل عليػػورضػػ  –الد ػػاة ىػػ  ترينػػة ال ػػ ة ا  لػػاب اهلل جػػا وعػػ   وابػػ  بكػػر ال ػػليق 

لتاتلذ مذ ُرؽ بم ال ػ ة والد ػاة  وىػذه الد ػاة ىػ  ر ػذ مػذ ار ػاف اإلسػ ـ وصمػ  علػى  ػا مسػلب  ػاف لػو 
    قا تيا:ماؿ يعلغ ن ابًا اف ي رؼ احكاـ الد اة الل جت  عليو؛ لف ما   يلب ال اج     بو ُ   واج 

 بػػػػػػػػػػػػػػو    واجػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػلب   مػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ط بػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػى صُػػػػػػػػػػػاحر  ُ اجػػػػػػػػػػػ  ***
 

 *** المتن ***
، ]ُالثَّاًني: الزَّكىاةي، كىًىيى ميٍشتىًملىةه عىلىى: ] . ب ، ]ّ، ]ىن [كىميزىكَّ ِ[ميزىؾٍّ  [كىمىٍدفيوعو ًإلىٍيًو:ْ[كىمىٍدفيوعو

: اٍلميزىك ي، كىىيوى كيل،: .ُ  اٍْلىكَّؿي
. .أ   ميٍسًلمو
. .ب   حيرٍّ
. .ج   مىلىكى اٍلمىاؿى
 ًمٍلكنا تىامًّا. .د 
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، ]ُى، كىيىًجبي ًفي ]الثَّاًني: اٍلميزىكَّ  .ِ .ِ[نػىٍفسو  [كىمىاؿو
 أىمَّا النػٍَّفسي فػىزىكىاةي اٍلًفٍاًر: .أ 

ًبيرو كىصىًغيرو: .ُ  عىلىى كيل  ميٍسًلمو كى
 عىٍن نػىٍفًسًو. .أ 
 كىمىٍن تػىٍلزىميوي ميٍؤنػىتيوي  .ب 

.  =ًإذىا مىلىكى ذىلىكى
 صىاعنا ًمٍن: .ِ

 تىٍمرو. .أ 
 أىٍك شىًعيرو. .ب 
 أىٍك بػيرٍّ  .ج 

 أىٍك دىًقيقو 
 .أىٍك سىوًيقو 

. .د   أىٍك أىًقطو
ًمًو مىا يػي  .ق  .كىمىعى عىدى  ٍقتىاتي

: .ب   كىاٍلمىاؿي أىٍربػىعىةي أىنٍػوىاعو
ًىػػػيى ] .ُ ، كى ػػػًة اٍْلىنٍػعىػػػاـً ػػػاًئمىةي ًمػػػٍن بىًهيمى ػػػاًؿ: السَّ بًػػػلي، ًُمػػػنى اٍلمى [اٍْلً
[ِ[ ،  [كىاٍلغىنىمي.ّ[كىاٍلبػىقىري
 فىًفي: .أ 

ًبًل: شىاةه. .ُ  خىٍمسو ًمنى اٍْلً
: شىاةه  .ِ  كىًفي كيل  خىٍمسو
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ى خىٍمسو كىًعٍشرًينى فػىتىًجبي بًٍنتي مىخىاضو ًإلىى ًإلى  .ّ
 خىٍمسو كى ىالى ًينى.

ْ. .  فىًإذىا بػىلىغىٍت ًستًّا كى ىالى ًينى بًٍنتي لىبيوفو
  يمَّ ًإلىى ًستٍّ كىأىٍربىًعينى ًحقَّةه. .ٓ
  يمَّ ًإلىى ًإٍحدىل كىًست ينى فػىتىًجبي ًفيهىا جىذىعىةه. .ٔ
ٍبًعينى فػىتىًجبي  .ٕ .ًإلىى ًستٍّ كىسى  ابٍػنىتىا لىبيوفو
  يمَّ ًإلىى ًإٍحدىل كىًتٍسًعينى فػىتىًجبي ًحقَّتىاًف. .ٖ
ثي  .ٗ ًإٍحػػػػدىل كىًعٍشػػػػرًينى فػىتىًجػػػػبي  ىػػػػالى ًإلىػػػػى ًمائىػػػػةو كى

.  بػىنىاًت لىبيوفو
  يمَّ: .َُ

. .أ  : بًٍنتي لىبيوفو  ًفي كيل  أىٍربىًعينى
 كىًفي كيل  خىٍمًسينى: ًحقَّةه. .ب 

 كىًفي اٍلبػىقىًر: .ب 
 : تىًبيعه أىٍك تىًبيعىةه.ًفي كيل   ىالى ًينى  .ُ
 كىًفي كيل  أىٍربىًعينى: ميًسنَّةه. .ِ

 كىًفي اٍلغىنىًم: .ج 
 ًفي اٍْلىٍربىًعينى: شىاةه. .ُ
ًإٍحدىل كىًعٍشرًينى: شىاتىاًف. .ِ  ًإلىى ًمائىةو كى
ثي ًشيىاهو. .ّ ةو:  ىالى  ًإلىى ًمائػىتػىٍيًن كىكىاًحدى
  يمَّ ًفي كيل  ًمائىةو: شىاةه. .ْ

:ِ[الذَّىىبي ]ُ]كىاٍْلىٍ مىافي، كىًىيى  .ِ  [كىاٍلًفضَّةي، فػىتىًجبي
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. .أ  : فػىيىًجبي ًفيهىا ًنٍصفي ًمثٍػقىاؿو  ًفي كيل  ًعٍشرًينى ًمثٍػقىاالن
 كىًفي ًمائػىتىٍي ًدٍرىىمو خىٍمسىةي دىرىاًىمى. .ب 
. -ٍفًن اٍلجىاًىًليَّةً دً –كىًفي الر كىاًز  .ّ  اٍلخيميسي
تػيهىا ًنصى  .ْ  ابنا.كىعيريكضي الت جىارىًة ًإذىا بػىلىغىٍت ًقيمى
 كىاٍلخىارًجي ًمنى اٍْلىٍرًض: .ٓ

. .أ   ًفي كيل  حىبٍّ كى ىمىرو ييكىاؿي
. .ب   كىييدَّخىري
. .ج   ًإذىا بػىلىغى خىٍمسىةى أىٍكسيقو

 *كىييٍشتػىرىطي:
 الن صىابي ًفي اٍلكيل . .ُ
 كىاٍلحىٍوؿي ًفي غىٍيًر اٍلخىارًًج ًمنى اٍْلىٍرًض. .ِ

: .ج   كىأىمَّا الدَّاًفعي، فػىهيوى
 رىب، اٍلمىاًؿ. .ُ
 ًكيليوي بًالنػ يًَّة.أىٍك كى  .ِ

 كىأىمَّا اٍلمىٍدفيوعي ًإلىٍيًو فػىهيمي: .د 
انًيىةي  .ُ  :ٍصنىاؼً اٍْلى الثَّمى

 .اٍلفيقىرىاءً  .أ 
 .كىاٍلمىسىاًكينً  .ب 
هىا. .ج   كىاٍلعىاًمًلينى عىلىيػٍ
 قػيليوبػيهيٍم. كىاٍلميؤىلَّفىةً  .د 
 كىًفي الر قىاًب. .ق 
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 كىاٍلغىارًًمينى. .ك 
ًبيًل اللًَّو. .ز   كىًفي سى
 كىاٍبًن السًَّبيًل. .ح 
 كىالى يىجيوزي دىفػٍعيهىا ًإلىى: .ِ

. .أ   غىًنيٍّ
.كىالى عىميودى  .ب   م  نىسىبو
. .ج   كىالى زىٍكجو
. .د   كىالى بىًني ىىاًشمو
 كىالى مىوىالًيًهٍم. .ق 
 كىًفي: .ك 

 قىرًيبو تػىٍلزىميوي ميٍؤنػىتيوي. .ُ
 كىبىًني اٍلمياًَّلًب  .ِ

. ؼه  =ًخالى
 *** الشرح ***

ًىػػيى ميٍشػػتىًملىةه عى قولػػو: ) ػػاةي، كى ، كىمىػػٍدفيوعو ًإلىٍيػػوً الثَّػػاًني: الزَّكى ، كىمىػػٍدفيوعو ػػىن ، كىميزىكَّ اربػػع  ىػػذه (:لىػػى: ميػػزىؾٍّ
 بع ث الد اة. مسا ا تل لق

: اٍلميزىك ي، كىىيوى كيل، ميٍسًلمو حيرٍّ مىلىكى اٍلمىاؿى ًمٍلكنا تىامًّاقولو: ) املد   ى  صاح  املاؿ  مذ  (:اٍْلىكَّؿي
}َوَمػا َمػنَػَ ُ ْب َاْف تُػْسعَػَا  ػا مسػلب. ُػ  جتػ  الد ػاة مػذ الكػاُر     تػاؿ: وىػ اع،ط لو املؤلف اربع عػروط ؟ى 

ُ ْب نَػَفَسػػػاتُػُ ْب ِ َ  اَنَػُ ػػػْب َ َفػػػُروا بِاللَػػِو َوِبَرُسػػػ لِِوع مالل بػػػة:    ُالد ػػػاة   ت ػػ  مػػػذ الكػػػاُر و  جتػػػ  عليػػػو  [ِٗ٘مػػنػْ
لة ال ػ ة  ُػ ف اهلل عػد وجػا ا اآليػة الػل ولكذ ت لنا:   جت  الد اة على الكاُر. نس ؿ ُيو ما تلنػاه ا مسػي

، ٘ٗ، وَُ َنا زَمُ ُض َمَع اجْلَاِ ِ َم )ٗٗ، وملَْ َنُ  نُْنِ ُب اْلِقْسِكَم )ٖٗ}تَاُل ا ملَْ َنُ  ِمَذ اْلُقَ ل َم )اعرنا  لي ا 
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يِذع مامللثر:  ة علػى الكػاُر انػو   يػؤمر  ػا ا   ُاملس ػ د ب ػلـ وجػ ب الد ػا[ٙٗ- ٖٗوَُ َنا ُنَكذ ُب بِيَػْ ـِ الل 
   المر الثاين: انو   يؤمر بػلُع الد ػاة املاضػية  ذا اسػلب  ُلػ   ػاف عنػله ن ػاب مػذ املػاؿاللنيا ُ  تؤخذ منو

وعاش سن ات ا الكفر   اسلب هلل عد وجا  ُ ا يسػاؿ لػو ب ػل  سػ مو: احسػ  ز ػاة السػن ات الػل  انػت 
ذلػ    ذف املؤلػف ذ ػر اربػع عػروط للقد ػ : اف يكػ ف مسػلًقا  واف يكػ ف    يساؿ لو ؟حاؿ  فرؾ واخرج ا

والد ػاة  سمػا جتػ  علػى مػذ ملػ  الن ػاب  وىػذا ضػابط ُس ػ  يل لػق     ظملػ  حرًا  وادر طمرج ال عل  وال عػل
 ذا لف ىػذه املسػػيلة و   وي،تػػ  علي ػا ُػػروع  ثػ ة مػذ ضػػقن ا ىػذه املسػػيلة  بػيب اب اللقلػ  اف ال عػػل   ظملػ 

. ُ قل ا ُ قت  ث ًا مذ الفروع الل يذ رىا الفس ا  دما يل لق بال عل  وتل يس ؿ تا ا:   رملػاج ىػذه املسػا ا
لكذ رمذ نعين ا؛ لف طلعة ال لب يسرووهنا ا  ل  الفسو  ُقذ ذل  مػثً  الػذي ذ رنػاه ىنػا انػو   جتػ  الد ػاة 

َُِفْليٌَة } ط اـ  ي ين مثً  ر  ا ال عل  وحذا الكفارة الل ُي ا عليو  ومذ ذل  ايً ا اف الكفارات املالية   يؤم
  اإلط ػػاـ يكػػ ف عػػذ ِملػػ  والنسػػ  وىػػ  الػػذب  يكػػ ف عػػذ [ٜٙٔمالعسػػرة:  عِمػػْذ ِصػػَياـٍ َاْو َصػػَلَتٍة َاْو ُنُسػػ ٍ 

ذ ػػر نلػػة من ػػا ؛ لنػو   ظملػػ   وحػػا تنعيسػػات  ثػػ ة  وتػػل ِملػ  ُػػ  يػػؤمر ال عػػل  ػػا و سمػػا يكفػػر ال عػػل بال ػػياـ
 ا الس اعل. -رمحو اهلل–اإلماـ ابذ رج  
ػػاؿى قولػػو: ) ِملػػ  ن ػػاب منػػو  امػػا مػػذ    واملس ػػ د مبلػػ  املػػاؿ الثالػػث ىػػذا ىػػ  الشػػرط  (:مىلىػػكى اٍلمى

رمح ػب –ظمل  ن ابًا مذ املاؿ ُ  ز اة عليو ا القلة  وم و  لقة ا القلة اي ىناؾ اسلثنا ات  والفس ا  
يُراعػػى ا اغلػػ   اف يس لػػ ا: ا القلػػة. ي ػػين اف ىػػذا الشػػرط -ويكثػػر ىػػذا– عػػ ا ب الل عػػ  بسػػ حب مػػذ ت -اهلل

لكذ ىذا الشرط او ىذا ادكب يلخا عليو ا سلثنا   وحذا رمذ تلنا:  ف مذ   ظمل  الن اب ُػ    الح اؿ
 اب: جتػػ  عليػػو الد ػػاة ا ب ػػع الػػ ؟ز ػػاة عليػػو. ُ ػػا ىػػذا منلًسػػا اـ اف الد ػػاة جتػػ  عليػػو ا ب ػػع الحػػ اؿ

الحػػ اؿ  ُقػػذ ذلػػ  ز ػػاة الفنػػر  ُػػ ف ز ػػاة الفنػػر   يُنظػػر ُي ػػا  ق ِملػػ  الن ػػاب و سمػػا ينظػػر ُي ػػا  ق ملػػ  
 ػػرج وىػػ  اف يكػػ ف مالًكػػا ل ػػاًعا مػػذ الن ػػاـ ُاضػػً  عػػذ ت تػػو وتػػ ت عيالػػو وح ا  ػػو الصػػلية يػػـ  ال يػػل 

ُ
امل

لل   ُيش،ط ُي ا الن اب بنعي ة اداؿ مثا: الر ػاز  ُػ ف الر ػاز صمػ  ُيػو    ذل  دما ُيسلثو املسا ا اوليللو
ينو   ُيػو الد ػاة وسػيعصمػ اؿ. املس ػ د بػو املػاؿ الد ػ ي الػذياجلُقق ا تليلو وا  ث ه  وت ؿ املؤلف: مل  املػ

 .املؤلف ب ل تليا
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ػػا تىامًّػػاقولػػو: ) ِملًكػػا تاًمػػا وتػػارة يكػػ ف    تػػارة يكػػ ف. املِلػػامللػػ  اللػػاـالشػػرط الرابػػع: وىػػذا ىػػ   (:ًمٍلكن
ِملًكا ناتً ا  عنلؾ ما ة الف لاير ا ح زتػ  لسػت منالػ  بػليذ يسابل ػا وليسػت ا يػلي احػل  ىػذه املا ػة 

  ودمػػا يل لػػق بامللػػ  اللػػاـ الفس ػػا  الػػف لاير  ذا حػػاؿ علي ػػا ادػػ ؿ صمػػ  اف تد ي ػػا؛ لهنػػا دمل  ػػة لػػ  ملًكػػا تاًمػػا
الناتص ويذ روف حا مػثً  ح ػة ملكيػة امل ػارب للػرب  تعػا تسػقة الشػر ة  مثػاؿ ذلػ : يذ روف مسيلة املِل  

ما ة الف لاير وبلا يش ل ا ا الل ػارة و ػاف ا تفػاؽ بينكقػا اف الػرب  ن ػفاف: ن ػف لفػ ف  ااعنيت ع  ً 
ا ػػة الػػف   وبػػلا يلػػاجر ُ ػػارت املا ػػة الػػف ما ػػة ولسػػم  ىػػذه املا ػػة واجلقسػػم عنػػلما نسسػػب  املون ػػف لػػ 

ل ػػاح  املػػاؿ  لكػػذ  ،ٕٓٓٓ٘و )لػػو  ،ٕٓٓٓ٘)راس املػػاؿ سػػي  د  ق صػػاحعو واجلقسػػم الػػرب  سلسسػػب 
 ؟نات ػة  ملػاذا ؟ملكيػة تامػة اـ نات ػة ، ح لو مذ الرب ٕٓٓٓ٘لػ )تعا ُسخ الشر ة ون زع الم اؿ  ملكيلو 

ملكػو عليػو تابػا للػدواؿ؛ لف الساعػلة  اوً : ى    ظمل  الل رؼ ُي ا  ثانيًػا مػذ اوجػو نس ػ ا: اف ىػذا املعلػغ
ا ابػػ اب الشػػر ات: اف اجلسػػارة جُتػػ  مػػذ الػػرب   ُلػػ  ُرضػػنا انػػو دخػػا ب ػػلىا ا صػػفسة اخػػرى وخسػػر املا ػػة 

، الػػل  ػػاف ضملػػب  ػػا مػػذ ٕٓٓٓ٘ىػػا لػػو الػػػ ) ؟  ىػػا لػػو عػػ   مػػذ الػػرب الًفػػا وصػػارت تسػػ م اواجلقسػػم الًفػػ
ا يػله ما ػة ولسػم  لرب   ُقلكيلو علي ا مل  ناتص  ُل  ُرضنا اف املاؿ ؛ لننا ج نا اجلسارة مذ ا ؟تعا

 ؟لسػػة وعشػػػريذ الًفػػػا او  الًفػػا وىػػػ  يشػػ ل ا ا الل ػػػارة ومػػػرت علي ػػا سػػػنة  املػػة ىػػػا صمػػػ  عليػػو اف يد ػػػ  
ػ علي ػػػا لػػػيق تاًمػػػا  لػػػ  جئػػػت غػػػًلا تريػػػل اف تشػػػ،ي بػػػ ننػػػا اعػػػ،طنا املِلػػػ  اللػػػاـ  وملكػػػو  صمػػػ ؛ لالػػػ اب: 

لف الساعلة ا الشر ات اف اجلسارة جت  مذ الػرب    ؟،   صم ز ل  ذل  حىت تُسسب الشر ة  ملاذإٓٓٓ٘)
مػذ  ؟ي   عن ا ب   ب بس حب: الػرب  وتايػة لػراس املػاؿ.  ذا نسػص راس املػاؿ عػذ املا ػة الػف مػذ ايػذ سػن نيو

ُيخػػذ   حسػػة  وامػػا  ذا اتفسنػػا نسسػػب الشػػر ةالربػػاح الناجتػػة ا ال ػػفسة السػػابسة ن نػػ  من ػػا خسػػارة ال ػػفسة ال
، الػػرب  واخػػذ ٕٓٓٓ٘صػػاح  راس املػػاؿ املا ػػة الػػف وامللعسػػ  لسػػم الػػف  ُيخػػذ صػػاح  راس املػػاؿ الػػػ )

الػ اب:  ؟،  ُيخذىا ووض  ا ا خدنة ا بيلو ومرت علي ا سنة ُ ػا صمػ  عليػو اف يد ػ ٕٓٓٓ٘الثاين الػ )
 املل  صار تاًما. لف ؟  ملاذان ب صم  عليو اف يد  

وىنػػاؾ مسػػا ا حػػا ارتعػػاط باملِلػػ  وىػػ : مسػػيلة الػػلا ذ ومسػػيلة املػػليذ  عػػ ص يسػػ ؿ: انػػا عنػػلي ا 
لي  وعلػ  ديػذ تػلره ما ػة تعػا سػنة ومػرت علي ػا سػنة  املػة وىػ  ا يػ يلي ما ة الف لاير اسللنل ا مذ زيػل
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  صمػػػ  عليػػػ  علػػػى  ؟ يػػػلؾ او   صمػػػ   ُ ػػػا صمػػػ  عليػػػ  اف ختػػػرج ز ػػػاة املا ػػػة الػػػف لاير الػػػل االػػػف لاير
لف ىػػذا املػػاؿ و ف  ػػاف ا يػػلؾ    انػػو مسػػل ق ا ذملػػ  ل ػػ ؾ ي ػػين بسػػلره   ؟ال ػػ ي  ا املػػذى   ملػػاذا

ُيس ل ف: و  ز اة ا ماؿ مذ عليو ديذ ينسص الن اب. ول  ُرضػنا اف الػليذ الػذي عليػو لسػ ف الًفػا وعنػله 
قسم الف  ُي  ب الليذ مذ املاؿ الذي ا يله  وعكق ىػذه املسػيلة يد   على اجل ؟ما ة الف ُقا ادكب

مػا يل لػق بالػلا ذ الػذي اخػذت منػو انػت املا ػة الػف الػػذي ىػ  زيػل  ُينػت ذىعػت  ليػو وتلػت: يػا زيػل اعنػػين 
ما ة الف. واخذت منو املا ة الف وبسيت عنلؾ سنة وا هنايػة السػنة تلنػا: انػت   تد ػ ؛ لننػا زم ػب الػليذ 

مػػرت السػػنة ولػػو  ؟عليػػ  مػػذ املػػاؿ الػػذي ا يػػلؾ  ُقػػاذا نسػػ ؿ لديػػل او للػػلا ذ الػػذي اعنػػاؾ ىػػذا املػػاؿ الػػذي
ُ ا صم  عليو     ا ذمل   ظمل  ما ة الف لاير ثابلة ا ذمل  لكن ا ليست ا يله ؟ يلهما ة الف لاير ا
وا ادػػػاؿ   ننلػػ  منػػػو الد ػػػاة  ال ػػػ ي  ا املػػػذى  انػػو صمػػػ  عليػػػو اف يد ي ػػا  ذا تع ػػػ ا  ؟اف يد ي ػػا اـ  

ولكذ  ذا تع  ا ب ل سنلم  ث ث سن ات  نػيمره بالد ػاة عقػا م ػى  ُنسػ ؿ: املا ػة الػف ىػذه ولنفػ،ض اهنػا 
نسػ ؿ: السػنة الوق تد ػ  ربػع ال شػر  ؟  ردىػا  ق الػلا ذ ُقػا حػاؿ الد ػاة مكثت لق سن ات عنػل عػ ص

وىػػذا ىػػ   لاير،  ٜٓٓ٘ٚبسػػ  ) ؟لاير، ٕٓٓ٘لػػف ب ػػل خ ػػب )لاير،   ػػب بسػػ  مػػذ املا ػػة إٓٓ٘الػػذي ىػػ  )
،   ٘.ٕٜٙٓ٘،   ػب بسػ  )٘.ٖٕٚٗاف تد يو ا السنة الثانيػة وزمػرج ز ا ػا وىػ  )املعلغ الذي صم  علي  

  ُ  نس ؿ: تد   السػنة الوق ما ػة الػف  والسػنة الثانيػة ما ػة الػف والسػنة الثالثػة ىذه  وىكذا  ق كخره ند  
،  والسػنة الثانيػة ند ػ  امللعسػ  ٕٓٓ٘   لننػا اُ،ضػنا اف املػاؿ ا السػنة الوق زُ ػ  ُػنسص منػو ) ما ػة الػف 

نا حكب مذ لػو  ذا تع  ا ؟والثالثة وىكذا  لكذ  ا ىذا مىت طمرج الد اة ُيو نا الد اة ا الليذ  وعُر    ذف عُر
ُي ػا خػ ؼ بػم اىػا ال لػب  ُقػن ب مػذ ديذ على غ ه ُكيف يد يو  وىذا ى  ال  ي  ا املذى  واملسػيلة 

يسػ ؿ خبػ ؼ ىػذا  لكػذ املس ػ د ىنػا ىػ  بيػػاف السػ ؿ ال ػ ي  ا املػذى   و قػا نع نػا مػرارًا اف الػلرس ىػػذا 
وىػػ    -رمحػػو اهلل–ىػػ  درس خمل ػػر مػػ جد  نشػػرح ُيػػو  لابًػػا خمل ػػرًا وىػػ   لػػاب ُػػروع الفسػػو  بػػذ ععػػل احػػادي 

وىػ  يشػابو خمل ػر ار عػ اع عنػل الشػاُ ية    رات املػذى  ادنعلػ وى  مذ اخ ر خمل   لاب خمل ر جًلا
تري  منو ا اللساسيب وال نايػة  ػا  وايً ػا ا صػ ر ح قػو  وامػا الل سػع ا اجلػ ؼ ُ نػو يكػ ف ا الن ايػات 
  ا العػػلايات  ومػػذ احػػ  اف ينلػػع علػػى ب ػػع املسػػا ا الػػل ُي ػػا خػػ ؼ او يسػػرا اتػػ اؿ ال لقػػا  ُل جػػع ا 
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بلايػػة انجمل ػػل   او الوسػػط  بػػذ املنػػذر  او الشػػرح الكعػػ   او  ق مظانػػو مثػػا  لػػاب امل ػػين  بػػذ تلامػػة  ذلػػ 
 .وغ  ذل  مذ الكل 

 عذ املد ى  واملد ى ى  املاؿ.للك ـ انل ينا مذ الك ـ عذ املد   وننلسا اآلف 
، كىمىاؿو قولو: )  ق املاؿ ُسط  النفق واملاؿ.لي (:الثَّاًني: اٍلميزىكَّى، كىيىًجبي ًفي نػىٍفسو
ًبيػػرو كىصىػػًغيرو عىػػٍن نػىٍفًسػػًو كىمىػػٍن تػىٍلزىميػػوي ميٍؤنػىتيػػوي ًإذىا قولػػو: ) ػػاةي اٍلًفاٍػػًر عىلىػػى كيػػل  ميٍسػػًلمو كى أىمَّػػا الػػنػٍَّفسي فػىزىكى

ػًعيرو أىٍك بػيػرٍّ أىٍك دىًقيػقو أىٍك سىػوًيقو أىٍك أىًقػطو كى  ًمػًو مىػا يػيٍقتىػاتي مىلىكى ذىلىػكى صىػاعنا ًمػٍن تىٍمػرو أىٍك شى تػاؿ: امػا (: مىػعى عىدى
مػػذ   حػػظ ىنػػا انػػو تكلػػب ؟تػػاؿ: امػػا الػػنفق ُد ػػاة الفنػػر. علػػى مػػذ جتػػ  الد ػػاة ؟الػػنفق. مػػا ىػػ  ز ػػاة الػػنفق

 يذ ر ب ل تليا ا ز اة املاؿ مػذ الػذي جتػ  عليػو ز ػاة املػاؿ ا لفػا  مبػا سػعق الذي جت  عليو ز اة الفنر ولذ
اه ا املد   ى  عروط وجػ ب الد ػاة علػى صػاح  املػاؿ خبػ ؼ ز ػاة الػنفق وىػ  ا املد  ؛ لف الذي ذ رن

ز اة الفنر ُ ف حا عروط خت  ا  وحذا تاؿ: ُد اة الفنر على  ػا مسػلب  عػ  او صػ  . ىػذا الشػرط الوؿ  
عػذ  ز ػاة الفنػر اوً : جتػ  علػى املسػلب  وال جػ ب ىنػا يكػ ف ومذ تلـد مؤنلػو  ذا ملػ  ذلػ .  ذف عذ نفسو

لكػػذ رب    ومل نسػػا: جتػػ  عليػػو؛ لف ال ػػ   غػػ  مكلػػفالفنػػرالكعػػ  وعػػذ ال ػػ     شمػػا جتػػ  عنػػو ز ػػاة 
: علػى  ػا وحػذا تػاؿ املؤلػف يلدمو اف طمرج ز اة املاؿ عذ نفسو ويلدمو اف طمرج ز اة املاؿ عقذ ظم هنب  السرة

و عقذ ظم هنب ي ين عذ اُػراد السػرة الػل مسلب  ع   وص   عذ نفسو  ومذ تلدمو مؤنلو  ذا مل  ذل . وم 
  ُي ػرج الد ػاة عقػذ ينفػق   ي ين ل   اف لو ابذ بالغ وابذ صػ   ُي ػرج الد ػاة عػذ ال ػ   والكعػ ينفق علي ا

 .علي ب ص ارىب و عارىب
لن ػاب و سمػا نسػ ؿ:   يُنظػر ىنػا  ق ملػ  ا (:عىٍن نػىٍفًسػًو كىمىػٍن تػىٍلزىميػوي ميٍؤنػىتيػوي ًإذىا مىلىػكى ذىلىػكى قولو: )

 ذا ملػػ  صػػاًعا  وحػػذا تػػاؿ املؤلػػف:  ذا ملػػ  ذلػػ . صػػاًعا مػػذ  ػػر او عػػ    او بػػر  او دتيػػق  او سػػ يق  او 
لصػػػناؼ املنل بػػػة مػػػذ ىػػػػذه اتػػػط. ومػػػع علمػػػو مػػػا يسلػػػات. ذ ػػػػر املؤلػػػف اف ز ػػػاة الفنػػػر خُتػػػرج عنػػػػل وجػػػ د ا

الػ   الػلتيق  السػ يق  التػط  وىػ  مرج  ػا الصػناؼ  وىػ  سػلة اصػناؼ ا  ػ ـ املؤلػف: اللقػر  الشػ    
  وال ػػ ي  ا  ق لسػة اصػػناؼ ذ ػر املؤلػػف من ػػا ارب ػة اصػػناؼ ومل يػػذ ر سػلة اصػػناؼ عنػػل ال ػّل واللػػلتيق

املػػذى  اهنػػا لسػػة اصػػناؼ وىػػ : اللقػػر  والشػػ    والػػ   وامػػا الػػلتيق والسػػ يق ُ ػػ  ا ادسيسػػة مػػذ الػػ  او 
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ال  ودتيػق الشػ   ىػ  مػذ جػنق الػ  والشػ     يق ال   او دتيق الش    ُلتيقالش    ُاللتيق يس ل بو دت
ُ ينقا نس ؿ: اللتيق والس يق نس ل بذل  دتيق ال  وس يسو  ودتيق الش   وس يق الش    ما ىػ  ال ػنف 

  ي ػين   اف علـ ذ ره ليق مس ػ ًدا -وال لب عنل اهلل ت اق–والظاىر  ؟الذي مل يُذ ر مذ الصناؼ اجلقسة
  نسػػػ ؿ:  ف املؤلػػػف يػػػرى انػػػو   صمػػػدئ خ ًُػػػا للقػػػذى      لكػػػذ الػػػذي يظ ػػػر اف املؤلػػػف مل يسػػػسنو ت ػػػًلا

ال ػػػنف اجلػػػامق ىػػػ  الدبيػػػ   ُ ػػػارت الصػػػناؼ اجلقسػػػة املنل بػػػة ا ز ػػػاة الفنػػػر: اللقػػػر  والػػػ   والشػػػ    
ا وجلت ا ب ع السػ اميق  ذا راج ػت   ورمبامل روؼ   والش   ى  الش  والدبي   والتط  وال  ى  السق 

يػػػيِ امللػػػيخر ُي ػػػ  ُ نػػػو  ُرمبػػػا امل ػػػاجب ال ربيػػػة رمبػػػا ترجػػػع  ق ب ػػػع العػػػيا  ُيس لػػػ ف: الػػػ  م ػػػروؼ. و  ي ر  
  ال نف الرابػع الدبيػ   امػا التػط يؤخرونػو غالعًػا    ً  عنله  وعلى  ا حاؿ الش   م روؼ امل روؼ عنله

  ُ ناؾ رواية ا املذى  اف التػط   صمػدئ  حىت ا املذى  اجلقسة؛ لف ُيو خ ًُاصم ل نو كخر الصناؼ 
وىناؾ رواية اخرى انو صمدئ لىلو ُسط؛ لف التط ليق  ا الناس يسلات نو ويي ل نو  والدبي  ى  ال ن   ذا 

الصػناؼ اجلقسػة  ف مل صمػل ىػذه ُػ  ُ ػذا صمػدئ ا ز ػاة الفنػر  جّف  والتط ى  لنب  فف  يك ف جامػًلا
   ذا ُرضنا اف بلًلا   ي جػل ُي ػا ىػذه الصػناؼ ُ نػو ي ػار  ق تػ ت العلػل  ُ نو ينلسا  ق غال  ت ت العلل

  ُ ذا ى  املس  د بينو  ذا علـ اجلقسة انلسػا  ق مػا يسلػات ا العلػل  مثً  الرز ا  ث  مذ العللاف يسلات نو
ل لػب يػرى انػو يؤخػذ مػذ تػ ت العلػل دوف اعػ،اط عػلـ الصػناؼ وب ػع اىػا ا  ىذا ى  ال ػ ي  ا املػذى 

اجلقسػػػة  ُيسػػػ ؿ: ولػػػ  ُوجػػػلت الصػػػناؼ اجلقسػػػة واخػػػرج الرز اجػػػدا ذلػػػ  وعليػػػو الفلػػػ ى. لكػػػذ امل لقػػػل ا 
املػػذى  ادنعلػػػ  ىػػ  مػػػا ذ رنػػاه اوً  مػػػذ اف الصػػا  خػػػراج الصػػناؼ اجلقسػػػة وا  ي ػػار  ق غ ىػػػا    عنػػػل 

يسلػػػات اآلف ا اغلػػػ   ا ب ػػػع الط قػػػة انػػػو مػػػذ اجلقسػػػة وانػػػو تػػػ ت  ي ػػػين الػػػ  مػػػثً    وتػػػل صملقػػػع عػػػلم ا
 العللاف  ال  ُي نع منو اجلعد ُ   ت ت للناس  وى  مذ الصناؼ اجلقسة.

 ٚٔالشريط: 
 ق ز اة املاؿ  ُػذ ر اف ز ػاة املػاؿ ارب ػة انػ اع  مػا  -رمحو اهلل–انل ينا مذ ز اة النفق وانلسا املؤلف 

 ى : 
 اوً : السا قة مذ  يقة الن اـ  اإلبا والعسر وال نب.
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 ثانًيا: النسلاف او اللاف؛ الذى  والف ة ورم ىا.
 والثقار وامل ادف والر از.   وىذا يشقا ادع بثالثًا: اجلارج مذ الرض
 رابً ا: عروض الل ارة.

ش ر بينو عّل لًسا  ُكينو تاؿ: ما يُ  -رمحو اهلل–ىذا ى  ت لاد الصناؼ الرب ة  وا   ـ املؤلف 
 ارب ة اصناؼ. و ذا اردنا اف ذم ل ا ارب ة ُن  ا الر از داخً  ا اجلارج مذ الرض.

، كىالٍ قولو: ) ًبلي، كىاٍلبػىقىػري ، كىًىيى اٍْلً  (:غىػنىمي كىاٍلمىاؿي أىٍربػىعىةي أىنٍػوىاعو ًمنى اٍلمىاًؿ: السَّاًئمىةي ًمٍن بىًهيمىًة اٍْلىنٍػعىاـً
ػػة عنػػلنا  يقػػة الن ػػاـ يشػػ،ط ل جػػ ب الد ػػاة ُي ػػا  ذف   اإلنسػػاف اف تكػػ ف سػػا قة  والسػػا قة طمػػرج  ػػا امل لُ 

ُ ػذا   جتػ  عليػو الد ػاة ُي ػا    ى  الذي يلكلف  ح ػار ال لػف حػا  الذي لو اغناـ او ابسار  ما اف يُ لف ا
الثاين ل ج ب الد اة ا السا قة   ذف الشرط طعً ا ىذا الك ـ ا السا قة املل ذة لللر والنسا  وىذا الشرط 

ػػة  امػػا لػػ   ػػاف  اإلنسػػاف يالوؿ ا  يقػػة الن ػػاـ اف تكػػ ف سػػا قة  خػػرج بػػذل    لف ػػا ا ب ػػع اليػػاـ امل لُ 
نسػػ ؿ: يُنظػػر حينئػػذ  ق  ؟وترعػػى ا ب ػػع اليػػاـ ُ ػػا عليػػو ز ػػاة او   -والسػػـ  ي ػػين الرعػػ -وي،  ػػا تسػػـ  

ُ ذا صم  عليػو اف يد ػ   ع ر وع ريذ مذ السنة    وي لف ال ال  ا حاحا اهنا تسـ غال  حاحا ُ ف  اف ا
وىػػػذا طمللػػػف بػػػاخل ؼ العلػػػلاف اآلف  ي ػػػين مػػػثً  عنػػػلنا ىنػػػا ا املقلكػػػة ال ربيػػػة السػػػ  دية ال الػػػ  اف  يقػػػة 

ػػة ويسػػا ُي ػػا مػػا ي لقػػل ا ط امػػو علػػى الرعػػ  والسػػـ    وا ب ػػع العلػػلاف الن ػػاـ  ف مل يكػػذ دا ًقػػا اهنػػا م لُ 
  ُفػػ  ىػػذه ادالػػة جتػػ  عليػػو الد ػػاة   ذف ال ػػ ة ا   هنػػا سػػا قة او يكػػ ف الصػػا ىػػ  الرعػػ   وتػػا اف ي لف ػػا

ػػة غالػػ  حاحػػا  غالػػ  ادػػ ؿ ػػة ُ كق ػػا حكػػب   م لُ  ُػػ ف  انػػت مػػثً  عشػػرة اعػػ ر سػػا قة وعػػ ريذ م لُ 
 السا قة وجت  الد اة ُي ا.

 ىنا: اف تك ف السا قة مل ذة لللر والنسا. وىذا طُمرج امريذ: والشرط الثاين الذي يُنلعو لو
  ُ ػػذه عػػروض جتػػارة المػػر الوؿ: مػػا  ػػاف من ػػا مل ػػًذا للل ػػارة  ُع يقػػة الن ػػاـ الػػل تل ػػذ للل ػػارة

نس ؿ:  ث ىػذه املسػيلة  ؟ع ص عنله اغناـ وابسار وى  جتارتو  يلاجر ا الغناـ  ُ ا صم  عليو اف يد  
ض الل ارة  ننعق علي ا احكاـ ز اة ال روض والل ارة وليق احكاـ  يقة الن اـ  وي،تػ  عليػو ا باب عرو 
  مذ ىذه الفروؽ مثً : الن اب   ذا عاملناىا م املة عروض الل ارة ُالنظر ا ن ا ا  ق تيقل ا  ُروؽ  ث ة
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ل ػػػارة والعيػػػع ىػػػا ىػػػ  بال ػػػة  قػػػا سػػػييِ ا ال ػػػروض ولػػػيق ا اعػػػلادىا  ُلػػػ   ػػػاف عنػػػله اثنػػػاف مػػػذ اإلبػػػا لل
يكػػ ف اتػػا مػػذ اللفػػم ؛ لف الن ػػاب  ذا حسػػعلو بالريػػاؿ السػػ  دي ُ نػػو ن ػػب بال ػػة للن ػػاب ؟للن ػػاب اـ  

  ُنسػػ ؿ: مػػذ  ػػاف عنػػله اثنػػاف مػػذ اإلبػػا لاير  واللفػػم لاير   ظمكػػذ اف تشػػ،ي  ػػا ب ػػ ًا او ناتػػة او رمػػ  ذلػػ 
 ذف املسػػيلة الوق ا الفػرؽ بػػم م املل ػا م املػػة  ؟  ومػػا الػذي طُمػرجمل ػذة للل ػارة ُ نػػو صمػ  عليػػو اف يد ػ 

   ىذا رتب واحل.عروض الل ارة وم املل ا م املة  يقة الن اـ ا الن اب
 ػػرج  عنػػله لػػق مػػذ اإلبػػا مل ػػذة للل ػػارة  ىػػا نسػػ ؿ ُي ػػا عػػاة

ُ
 قػػا سػػييِ   ؟الفػػرؽ الثػػاين: ا امل

ُي ػا عػاة   : اـ لػق مػذ اإلبػا ُي ػا عػاة  لكن ػا مل ػذة للل ػارة ُػ  تسػام نا ا  يقة الن اـ  ُع يقة الن
وامل رج ايً ا مذ تيقل ا   مذ اعياهنػا  و  مػذ الشػياه   ُي ا ربع ال شر مذ تيقل ا  ُالنظر  ق تيقل ا :تس ؿ

ليػ   والنسػا  ذف الشرط الثػاين ا  يقػة الن ػاـ اف تكػ ف مل ػذة للػلر والنسػا  الػلر الػذي ىػ  اللػنب او اد
   ع ص يل ذىا لجا حليع ا ُللناسا وتلكاثر وييخذ مذ حليع ا  ىذا امر.اللكاثر

او ارب ػػة او لػػق  وظمكػػذ اف تكػػ ف مػػذ الػػذ  ر لػػيق حػػا المػر الثػػاين: مػػذ  ػػاف لػػو ثػػ ث مػػذ اإلبػػا 
ا ع وىكػذا  لنب اصً  يل ذىا لل قػا   للػلر والنسػا  يل ػذىا لجػا ادػرث او الر ػ ب او ضمقػا علي ػا ب ػ

 ُ ذه ليق ُي ا ز اة.
: الوؿ مػػػذ المػػػ اؿ السػػػا قة مػػػذ  يقػػػة الن ػػػاـ  وىػػػ  ث ثػػػة: اإلبػػػا  -رمحػػػو اهلل– ذف تػػػاؿ املؤلػػػف 

–والعسر  وال نب. ُ  ي جل مذ  يقة الن اـ غ ىا  وحذا   ز ػاة ا اجليػا خ ًُػا لنمػاـ العظػب ار حنيفػة 
ا العيػػت يل ػػذه للعػػيع ويي ػػا منػػو ُػػ  ز ػػاة  اجذ  عػػ ص عنػػله دجػػاج   ػػذل    ز ػػاة ا الػػلو -رمحػػو اهلل

 ز اة  اي ع   يُل ذ للل ارة ايًا ما  اف ن عو ُ ف ُيو الد اة. للل ارة ُ ذه ُيو   اما  ذا  افُيو
ًبًل شىاةه قولو: ) سػط  (:فىًفي خىٍمسو ًمنى اٍْلً ىػذا سػنقر عليػو سػريً ا وىػ  معػين علػى النسػا والسػقاع  ُو

 لكلقات ال ريعة   ذف لق مذ اإلبا ُي ا عاة.نعم ا
ا  ا لػق عػاة  وال شػرة ُي ػا عػاتاف  واجلقسػة عشػر ُي ػا ثػ ث  (:كىًفي كيل  خىٍمسو شىاةه قولو: )

 ربع عياه.عياه  وال شريذ ُي ا ا
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 ػاض ىػ  مػا حػا بنػت امل (:ًإلىى خىٍمسو كىًعٍشرًينى فػىتىًجبي بًٍنتي مىخىاضو ًإلىى خىٍمػسو كى ىالى ًػينى قولو: )
 سنة مذ اإلبا.
بنػت اللعػ ف ىػ  الػل حػا سػنلاف  تلنػا لػق وعشػريذ  (:فىًإذىا بػىلىغىٍت ًستًّا كى ىالى ًػينى بًٍنػتي لىبيػوفو قولو: )
     عػػ   ُي ػػا وىػػذه  ؟عنػػلنا عشػػرة زا ػػلة ىػػا نسػػ ؿ ُي ػػا عػػاتاف ؟  ولػػق وث ثػػم ُي ػػاُينػػا بنػػت خمػػاض

  ُنسػ ؿ: عنػػله لػق وعشػػريذ بػم الفري ػػلم  ُ ػذا   ز ػاة ُيػػو م فػ  عنػػوالوتػاص مػػا بتسػقى عنػل ال لقػػا  
ُ ليو بنػت خمػاض  وعنػله لػق وث ثػم عليػو بنػت خمػاض  ولجػا ىػذا يػذ ر ال لقػا  مسػيلة اجلُلنػة  ذا اراد 

ملػالم  اف يفر  ػا مػذ الد ػاة؛ لف الساعػلة عنػل اىػا ال لػب ا اجللنػة ا بػاب  يقػة الن ػاـ: اف اجللنػة ت ػ  ا
 ال احل بشروط يذ روهنا  اف تك ف مل لة ا املرعػى وا املػراح وا املسػرح وا احمللػ    ق غػ ه  ُػ ذا  ػاف 
عنلؾ مثً  عشرة مذ اإلبا وانا عنػلي لػق وعشػريذ وىػ  مػع ب  ػ ا خلينػاف  ُيػيِ السػاع  الػذي صمقػع 

ل حله عشرة وانا ل حلي لق وعشػريذ  ىذه اجلقق وث ثم بنت خماض بينقا ل   اف ى الد اة وييخذ مذ 
ر علػػى انفسػػنا لخػذ مػػين بنػػت خمػػاض واخػػذ منػػو عػاتم   ُقػػا ادكػػب لػػ  خلننػػا املػػاؿ لنفػر مػػذ الد ػػاة حػػىت نػػُ 

 ؟عاتم تعا اف ييِ الساع  ذمق  ب مع ب ع ونش،ؾ ا دُع بنت امل اض  ا   لو ُقا ادكػب ا ذلػ 
  وتػل يكػ ف ة    صُمقع بم مف،ؽ و  يفرؽ بم  لقع خشػية ال ػلتة  صم ز ذل   ُ  صم ز الفرار مذ الد ا

ال كق تػل يفػر مػذ ال ػلتة بػاللفريق ُلكػ ف ىػ  خلينػة مػع ب  ػ ا ولنقثػا حػذا بد ػاة ال ػنب  ال ػنب الرب ػ ف 
ر علػػى انفسػػنا ُي ػػا عػػاة  والثقػػان ف ُي ػػا عػػاة   ي ػػين ن ػػب الرب ػػم  ق الرب ػػم ون ػػق ا  ق ب ػػع حػػىت نػػُ 

  نفرت ػا ث ثػم مثػا: سػلم ؟اة  ُ ذا   صم ز  ىذا نع املف،ؽ   يف نس ؿ يفػرؽ انجملقػع للفػرار مػذ الد ػاةع
وحيلػػػة  وث ثػػم حػػىت نسػػسط الد ػػاة  وىػػذه تاعػػلة: اي حيلػػة يُل يػػا  ػػا علػػى  سػػساط ال اجػػ  ُ هنػػا   جتػػ ز

 دمن عة.
 نة وى  ما حا ث ث سن ات.ر عنله ست وارب م حِ  ذا صا (: يمَّ ًإلىى ًستٍّ كىأىٍربىًعينى ًحقَّةه قولو: )
 الذعة حا اربع سن ات. (: يمَّ ًإلىى ًإٍحدىل كىًست ينى فػىتىًجبي ًفيهىا جىذىعىةه قولو: )
ٍبًعينى فػىتىًجبي ابٍػنىتىا لىبيوفو قولو: )  بنت اللع ف ى  ما حا سنلاف. (:ًإلىى ًستٍّ كىسى
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ثي بػىنىػاًت  يمَّ ًإلىى ًإٍحدىل كىًتٍسعً قولو: ) ًإٍحػدىل كىًعٍشػرًينى فػىتىًجػبي  ىػالى ينى فػىتىًجبي ًحقَّتىػاًف، ًإلىػى ًمائىػةو كى
، كىًفي كيل  خىٍمًسينى ًحقَّةه  ،  يمَّ ًفي كيل  أىٍربىًعينى بًٍنتي لىبيوفو و ذا  ثػر املػاؿ ب ػل ذلػ  ت ػلى ىػذه املسػادير  (:لىبيوفو

 عشػر بنػات لعػ ف ؟و ػا لسػم حسػة  والرب قا ػة  ػب ُي ػا   على  ا ارب م بنت لع ف ُلسلسر ُي ا الفري ة
 .  ُل  اف خترج لاف حساؽ  ول  اف خترج عشر بنات لع ف؛ لنو صملقع ُي ا المرافلاف حساؽ او

  (:كىًفي اٍلبػىقىًر ًفي كيل   ىالى ًينى تىًبيعه أىٍك تىًبيعىةه، كىًفي كيل  أىٍربىًعينى ميًسنَّةه قولو: )
ُ
ج ا ز اة  رَ الصا ا امل

  ُل حظ  ا ما سعق تلنا: بنػت لعػ ف  بنػت خمػاض  حسػة   يقة الن اـ اف يك ف مذ اإلناث   مذ الذ  ر
 وليست مذ الذ  ر     ىذا امل ضع ُ ننا تلنا:  ف العسر ا  ا ث ثم تعيع او تعي ة. جذعة  ىذه  ل ا  ناث

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ث ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ر وصمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدئ
 

 باإلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ***
 

 ومن ا ىذه املسيلة  جدا  اللعيع ا ث ثم مذ البسار وا  ا ارب م مسنة وى  ما حا سنلاف.
ةو قولػػو: ) ػػاتىاًف، ًإلىػػى ًمػػائػىتػىٍيًن كىكىاًحػػدى ًإٍحػػدىل كىًعٍشػػرًينى شى ػػاةه، ًإلىػػى ًمائىػػةو كى كىًفػػي اٍلغىػػنىًم ًفػػي اٍْلىٍربىًعػػينى شى

ثي ًشيىاهو،  يمَّ ًفي كيل  ًمائىةو   دوف الرب م ليق ُي ا ع      جت  الد اة ُي ا.و  (:شىاةه   ىالى
ًىػػيى الػػذَّىىبي كىاٍلًفضَّػػةي قولػػو: ) ػػافي كى والػػذي عليػػو انجمػػامع اللػػاف ىنػػا ىػػ  الػػذى  والف ػػة   (:كىاٍْلىٍ مى

سػػػػة الفس يػػػػة واحيئػػػػات ال لقيػػػػة ا ال  ػػػػر اداضػػػػر اف الوراؽ النسليػػػػة او ب عػػػػارة اعػػػػب اف النسػػػػ د امل اصػػػػرة مل 
  وا السػابق الفس ػا  يس لػ ف: الػذى  والف ػة؛ لف   حػا احكػاـ الػذى  والف ػةباللاف ُل ا احكاـ اللػاف

  الػػذى  والف ػػة ا زمػػاهنب  انػػت ىػػ  اللػػاف   الػػاف غ ىػػا   مػػا دراىػػب مػػذ الف ػػة او دنػػان  مػػذ الػػذى 
 واللرىب ينلق على الف ة  واللينار الذى .

 .؟الف ة  ب مسلار اللرىب مذ س:
   ذف الػػػلرىب   وىػػػ  تريػػػ  مػػػذ الث ثػػػة وظمكػػػذ اف تسػػػ ؿ ثػػػ ثجػػػراـ ،ٜٚ.ٕالػػػلرىب يسػػػاوي ) جػػػػ:

 يساوي تسريًعا ث ث جرامات.
 .؟ ب مسلار اللينار  :ِس
 ، جرامات.ٕ٘ٓٗاللينار اربع جرامات وربع ) جػ:
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: فػىيىًجبي ًفيهىا ًنٍصػفي مً قولو: )  ذف ن ػاب الػذى  عشػروف  (:ثٍػقىػاؿو فػىتىًجبي ًفي كيل  ًعٍشرًينى ًمثٍػقىاالن
لػػيق عليػػ  الد ػػاة  ذا مل يكػػذ عنػػلؾ  ؟  و ذا  ػػاف عنػػلؾ عشػػرة مثاتيػػا مػػذ الػػذى  ىػػا عليػػ  الد ػػاةمثسػػاً  
  لكذ ُليلنعو ىنا  ق مسيلة: اف الف ة ت ب  ق الذى  ا تكقيػا الن ػاب والػذى  ي ػب  ق الف ػة غ ىا

 . ق اللاف ا تكقيا الن ابا تكقيا الن اب  واف عروض الل ارة ت ب 
مثػػػاؿ ذلػػػ : ن ػػػاب الػػػذى  عشػػػروف مثسػػػاً   ون ػػػاب الف ػػػة ما لػػػا درىػػػب  ُلػػػ   ػػػاف عنػػػلؾ عشػػػر 

ن ػف ن ػاب ذىػ  ون ػف ن ػاب ُ ػة نسػ ؿ: ي ػب  ؟مثاتيا وما ة درىػب ىػا صمػ  عليػ  اف تد ػ  اـ  
نا اف عنػػلؾ ربػػع ن ػػاب    ػػذل  لػػ  ُرضػػالن ػػف  ق الن ػػف ُينل ػػاف ن ػػابًا ُي ػػ  عليػػ  اف ختػػرج الد ػػاة

ذى  لق مثاتيا وعنلؾ ربع ن اب ُ ة لس ف درشمًا وعنلؾ ن ف ن اب مذ عروض الل ارة  ب ػا ع 
 .جت  علي  الد اة ن ب ؟اـ   جتارية تيقل ا بل ت ن ف الن اب ما ة درىب مثً   ُ ا جت  علي  الد اة

ُي ػػا مثسػػاؿ  وىنػػا ب ػػ ف مثسػػاً  تػػاؿ: ُل ػػ  ا  ػػا عشػػريذ مثسػػاً  ُي ػػ  ُي ػػا ن ػػف مثسػػاؿ. والر 
، مثسػاؿ  ُنسػ ؿ: عشػروف ٕ٘ي ػين عػ ص عنػله ) ؟نس ؿ: ىا ي جل اوتاص او ما بػم الفري ػلم يُ فػى عنػو

وا غ ىػا صمػ  اف     الدا ػل علػى الن ػاب ا اللػاف وا عػروض الل ػارة ؟واجلقق عفػ  ُي ا ن ف مثساؿ
 يقػػػة الن ػػػاـ   ذف ت ػػػية ال فػػػ  عقػػػا بػػػم الفري ػػػلم او خبػػػ ؼ  يد ػػػى  سػػػابو  بنسػػػعلو وح ػػػلو مػػػذ الد ػػػاة

الوتػػاص ىػػذه خاصػػة بد ػػاة  يقػػة الن ػػاـ ُسػػط  ُل ػػ  ا  ػػا عشػػريذ مثسػػاً  ُي ػػ  ُي ػػا ن ػػف املثسػػاؿ  
والرب ػػم ُي ػػا مثسػػػاؿ  وىػػذه تاعػػػلة تسػػ ا عليػػػ  حسػػاب الد ػػػاة   ذا اردت اف ت ػػرؼ ال اجػػػ  عليػػ  مػػػذ 

ارب ػػم مليػػ ف عليػػ  مليػػ ف  ارب ػػم  ؟   ػػب عنػػلؾعنػػلؾ واتسػػقو علػػى ارب ػػمالد ػػاة احسػػ   ػػب املعلػػغ الػػذي 
الف علي  الف  ارب م لاير ليق عليػ  عػ  ؛ لهنػا مل تعلػغ الن ػاب  ُ ػذه طريسػة حسػابية وليسػت مسػيلة 

ال شر: اتسقو على عشػرة ي نيػ   عرح ت ؿ الفس ا  ال اج  ربع ال شر  وجا  ىذا ا ادليث  ذاُس ية  ى
 وحىت تيخذ ربع ال شر اتسقو على ارب ة  وحىت ختل ر امل ض ع تسسب على ارب م.ُعشر  

ػػػةي دىرىاًىػػػمى قولػػػو: ) ػػػمو خىٍمسى ر  تػػػاؿ: مػػػا ل درىػػػب لسػػػة نفػػػق الس ػػػية ربػػػع الُ شػػػ (:كىًفػػػي ًمػػػائػىتىٍي ًدٍرىى
مػػا دوهنػػػا     ز ػػاة ُي ػػػا؛ لف املػػا لم مػػذ الػػػلراىب ىػػ  الن ػػػاب و  ؟دراىػػب. و ذا  انػػت ما ػػػة ولسػػم درشمًػػػا

ن اب ُيو     ذا  ػاف لػ  نسػًلا كخػر ت ػقو  ليػو علػى مػا بينػاه تعػا تليػا  وت ػية ال ػب ىػذا  ق ىػذا يننعػق 
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  يسػػ ؿ: انػػا عنػػلي ن ػػف ن ػػاب ريػػا ت سػػ  دية ون ػػف ن ػػاب ايً ػػا علػػى مػػذ  ػػاف عنػػله اوراؽ نسليػػو
 يد  . ؟جني ات م رية ىا صم  عليو اف يد   اـ  

ػػقولػػو: ) اًىًليَّػػةً –اًز كىًفػػي الر كى الر ػػاز ىػػ  مػػا ُوجػػل مػػذ ِدُػػذ الاىليػػة  والػػلُذ  (:اٍلخيميػػسي  -ًدٍفػػًن اٍلجى
تعػػا ب ثػػة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب  ي ػػين  املػػلُ ف  واملػػراد بالاىليػػة ىنػػا عقػػـ  الكفػػار   خ ػػ ص الكفػػار

امل ػػنفى صػػلى اهلل عليػػو يلعػػادر  ق ذىػػذ ب ػػع النػػاس ملػػا نسػػ ؿ: الاىليػػة يل ػػ ر ال  ػػر الػػاىل  تعػػا ب ثػػة 
دفػػر امػػ اً  ختػػلص بسػػـ  مػػذ الكفػػار ونفػػ،ض اف نظػػاـ وسػػلب  لػػيق ىػػذا املػػراد   نسػػاف  ػػاف ضمفػػر ُ جػػل ب ػػل ا

  لػػ  )وا الر ػػاز اجلقػػق،اللولػػة   ظمنػػع ويسػػق  بيخػػذىا و لك ػػا ُنسػػ ؿ: صمػػ  عليػػو اف طمػػرج من ػػا اجلُقػػق 
و م ػرؼ الفػ   ُرضنا اف ىذه العيا  وجل لق م يم ُي رج من  ا ملي ف  ودما طمػلص بػو الر ػاز اف م ػُر

ا م ػام املسػلقم  امػا الد ػاة ُل ػا م ػارؼ خم  صػة لانيػة سػُلذ ر  ؟  م رؼ الد اة  والف   ايػذ ُي ػرؼ
 ب ل تليا.

تػيهىا ًنصىابناقولو: ) المػ اؿ ي ين ُ   مػاؿ ز ػ ي؛ لنػو يػلكلب عػذ  (:كىعيريكضي الت جىارىًة ًإذىا بػىلىغىٍت ًقيمى
الد  يػػة  ُػػ ذا بل ػػت عػػروض الل ػػارة تيقل ػػا ن ػػابًا ُي ػػ  عليػػ  اف تد ػػ    يػػف ت ػػرؼ ىػػا بل ػػت تيقل ػػا 

ومثالو: ن ػاب الػذى  ا ع ػرنا اداضػر  ؟او  ق ن اب الف ة ؟ىا تنظر  ق ن اب الذى  ؟ن ابًا او  
راـ  تلنػػػػا الف ػػػػة ، جػػػػٜ٘٘، جػػػػراـ  ون ػػػػاب الف ػػػػة )٘ٛ  ن ػػػػاب الػػػػذى  )تػػػػل يل ػػػػاوز عشػػػػرة ك ؼ لاير

،  ُ ذا الش ص جػا  ٘ٛ=  ٕٓ×  ٕ٘.ٗ،  والذى  )ٜ٘٘= ٕٓٓ×  ٖ) ، تسريًعا ث ث دراىبٜٕٚٓ)
، ٜ٘٘ونظر  ق ما عنله مذ عروض الل ارة الع ا ع الل عنله ُ جل اف تيقة ىذه الع ا ع ت ػا  ق تيقػة )

ت الن ػاب علػى حسػاب الف ػة    ذف بل ػ، جػراـ مػذ الػذى ٘ٛجراـ مذ الف ة لكن ػا   ت ػا  ق تيقػة )
ن ػػب؛ لف امل لػػ  ا ذلػػ  الحػػظ للفسػػرا   والحػػظ  ؟ومل تعل ػػو علػػى حسػػاب الػػذى   ُ ػػا جتػػ  الد ػػاة ُي ػػا

  صماب الد اة عليو  ُنس ؿ: صم  علي  اف تد  . ؟للفسرا   صماب الد اة اـ  سساط الد اة
اعػ،اىا لجػا اف يعػين علي ػا   نسػاف عنػله ارض ؟وىنا مسػيلة اخػرى: مػا ىػ  عػروض الل ػارة اصػً  

  صمػػ  عليػػو   ؟ويسػػكن ا ومػػر علي ػػا سػػنة وسػػنلم وثػػ ث واربػػع وارتف ػػت تيقل ػػا  ىػػا صمػػ  عليػػو اف يد ي ػػا
  والػذي يػلرس حماسػعة يسػق هنا الصػ ؿ غػ  املللاولػة    ىذه تسػقى عػروض الُسنيػةلهنا اعُ،يت للُسنية ؟ملاذا
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 ؟ُ ا عليو الد ػاة ُي ػا  ػا سػنة  ػر علي ػا ى ارًضا لجا اف يعي  ا ذف ىذه   ز اة ُي ا  وع ص كخر اع، 
نظػر  ق تيقل ػا تػال ا: تيقل ػا ارب ػ ف الًفػا مػذ الريػا ت. عنػلما ن ب صم  اف يد ي ا ا  ا سنة  السػنة الوق 

السػػ ار ا وارتف ػػت   والسػػنة الثانيػػة بػػارؾ اهلل ُي ػػا مت ادػػ ؿ ُال اجػػ  عليػػو اف يػػلُع الد ػػاة وىػػ : الػػف لاير
مشروع جتاري   ارىا وصارت تيقل ا لػانم الًفػا  ُ ليػو ا السػنة الثانيػة اف طمػرج الفػم  والسػنة  املننسة وجا 

  وتيقل ػا  الثالثة ازمف ت ورج ت تيقل ا  ق ارب م الًفػا ُ ليػو الد ػاة الػف  ُينظػر  ق تيقل ػا عنػل  ػاـ ادػ ؿ
  ا ذلػػ  مػػا اعػػ،يت بػػو  ي ػػين تسػػ ؿ: انػػا اعػػ،يل ا ب شػػريذ الًفػػا.  يػػف تُ ػػرؼ بسػػؤاؿ اىػػا اجلػػ ة  و  يُ لػػ

  بػػالنظر ا  ػا حػػ ؿ بػػالنظر  ق تيقل ػا عنػػل  ػاـ ادػػ ؿ   تد ي ػػا و سمػا    ؟وتسػلقر تد ي ػػا علػى اهنػػا عشػػريذ
و ف  لػ  الجػر  ق الس ر الػذي اعػ،يت بػو سػ ا  ارتف ػت اـ ازمف ػت ُػ ف ارتف ػت زادت عليػ  الد ػاة وزاد

 ازمف ت نس ت عن  الد اة.
: وعػػػروض الل ػػػارة  ذا بل ػػػت تيقل ػػػا ن ػػػابًا. و حػػػظ ىنػػػا اف النظػػػر ا الد ػػػاة ا -رمحػػػو اهلل–تػػػاؿ 

 عروض الل ارة  ق تيقل ا    ق اعياهنا وىذه م ل  ا امريذ:
 المر الوؿ: ا  صماب الد اة ُي ا ُ ننا ننظر  ق تيقل ا نس م ا بالذى  او بالف ة.

 ؟  مػػا م ػػو ىػػذار الثػػاين: ا امل ػػرج  امل ػػرج ا ز ػػاة عػػروض الل ػػارة مػػذ تيقل ػػا   مػػذ اعياهنػػاالمػػ
تػػيب الكلػػ  الػػل عنػػله ُػػ ذا تيقل ػػا ارب ػػ ف الًفػػا ُ ػػا   عػ ص جتارتػػو ا الكلػػ  ُلقػػا انل ػػت السػػنة ومت ادػػ ؿ

رب ػم مػا تسػاوي تيقلػو لي رج الد اة و ث عذ ط ب علب ُسرا  وصار ي ن   ػا واحػل  لابًػا ُػيخرج مػذ ال
  نسػػ ؿ:   صمػػدئ ذلػػ  عنػػل الػػف لاير مػػذ الكلػػ   نػػع  لػػ  تيقل ػػا الػػف لاير وبػػلا يػػ زع علػػى طػػ ب ال لػػب

 جت  ا تيقل ا   ا اعياهنا  خترج نسل. ؛ لف ز اة ال روضن  ر اىا ال لب وى  ال  ي  ا املذى 
 ٛٔط: الشري
لسا اآلف  ق اجلارج مذ الرض  واجلارج مذ الرض ب ػع الفس ػا  ان (:كىاٍلخىارًجي ًمنى اٍْلىٍرضً قولو: )

 ث ثة اصناؼ  وب   ب يذ ر ارب ة: يذ ر ُيو
 اوً : ادع ب والثقار.

 ثانًيا: امل ادف.
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 ثالثًا: الر از.
 : ال سا املسل رج.-زاده ب   ب–رابً ا 

 ا الل يلقيد  ا اجلارج مذ الرض والر از سعق ذ ره  ومذ املسا ا الل يلقيد  ا الر از با مذ املسا
عذ سا ر الم اؿ النسلية انو   يُ ل  ُي ا م   اد ؿ  م   ادػ ؿ م لػ  ُػ  ز ػاة ا مػاؿ حػىت ضمػ ؿ عليػو 
ادػػػ ؿ    ا ث ثػػػة مسػػػا ا   يُ لػػػ  ُي ػػػا م ػػػ  ادػػػ ؿ  جتػػػ  الد ػػػاة دوف اف ظمػػػر علي ػػػا حػػػ ؿ  مػػػا ىػػػ  ىػػػذه 

}َوكتُػػ ا رض سػػ ا  ر ػػاز او م ػػادف او عسػػا او حعػػ ب ولػػار  تػػاؿ اهلل  ت ػػاق: الػػث ث: اوحػػا: اجلػػارج مػػذ ال
 .   ذف الد اة ا اجلارج مذ الرض يـ  ح اده[َٔٗٔحَسُو يَػْ ـَ َحَ اِدِهع مالن اـ: 

 ؟املسيلة الثانية الل   يش،ط ُي ا م   اد ؿ: وى  ربػ  الل ػارة ولػيق عػروض الل ػارة  مػا الفػرؽ
رة  وعنػػله سػػيارة يسػػل لم ا والسػػيارة لػػيق ُي ػػا ز ػػاة؛ لهنػػا عػػروض تُنيػػة لكنػػو ذىػػ   ق عػػ ص عنػػله جتػػا
: السػيارة ىػذه   اسػػلفيل من ػا و سمػػا اريػل اف اعػل ا بالل ػػارة واسمػ  مػايل  وانػػت عنػلؾ بسالػػة عػ ص وتػاؿ لػػو

،  ٖٚٗٔ/ ٔ/ٔ) وانا عنلي سيارة خذ سياِر واعنين بساللػ   وتعػادل ا بالف ػا وح ػا ىػذا اللعػادؿ بلػاريخ
  عػروش جتػارة اعػ،اىا بنيػة الل ػارة ُ ػا يػؤمر بالد ػاة ا نفػق ثاين يـ  ىا يػؤمر بالد ػاة املالػ  الليػل للعسالػة

ال اب:  ؛ لنو   جت  الد ػاة ُي ػا حػىت ضمػ ؿ علي ػا ادػ ؿ  لكػذ ملػا اعػ،ى ىػذه العسالػة   ؟اليـ  او ثاين يـ 
  وب ل م   سلة اع ر بسيت العسالة على ا يعيع ويش،ي وينق  املاؿ انت ا اوؿ يـ  تيقل ا ما ة الف وبل

ذو اد ػػة،  وىػػ  يػػرب  اربػػاح لكػػذ بسػػينة  وا  ٔحاحػػا  ػػا الع ػػا ع الػػل ُي ػػا تيقل ػػا ما ػػة الػػف  ق تػػاريخ )
 اذو اد ة، جا  اد اج مػثً  وبساللػو مػثً  تريعػة مػذ ادػـر ُاعػل لت الل ػارة وصػار يعيػع ويشػ،ي  ػ ٔيـ  )

  السػؤاؿ اآلف: عنػلما ينل ػ  ادػ ؿ بلػاريخ يـ  ب ا ع جليلة ُ ارت الع ا ع مع ارباح ا ما ة ولسػم الًفػا
، ا لقا اد ؿ  ىا صم  عليو اف يد   املا ة الف لهنا ى  الل مرت علي ا سنة اـ ٖٚٗٔذي اد ة  ٖٓ)

الػػ اب: يد ػػ  ما ػػة ولسػػم الًفػػا؛ لف  ؟ريد ػػ  ما ػػة ولسػػم الًفػػا مػػع اف اجلقسػػم الًفػػا مل ظمػػر علي ػػا    عػػ 
رب  الل ارة ح لو ح ؿ اصلو  ما داـ اف الصا بلغ الن اب ُ  لػو حػ ؿ اصػلو   ذف   تنظػر ا الػرب  مػىت 
جػػا  مػػا داـ جػػا  ولػػ  تعػػا  ػػاـ ادػػ ؿ بيػػـ  جػػا ت ما ػػة الػػف اربػػاح حػػذه الل ػػارة ُ نػػو صمػػ  عليػػ  اف تد ػػ  

 .الل ارة  ل ا بيرباح ا
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اخػػػرى ا الل ػػػارة: اف الل ػػػارة  سمػػػا يػػػراد  ػػػا عػػػروض الل ػػػارة مػػػا  ػػػاف مل ػػػًذا للل ػػػارة والعيػػػع  مسػػػيلة
ُيو  مثالو: صاح  احملا الل اري او العسالة عنله ب ػا ع: مػ اد  ا ما  اف مل ًذا ل   ذل  ُ  ز اةوال،ب  ام

لعيع  لكذ عنله ج از  قعي تر   ُ ذه عروض جتارة؛ لهنا م روضة لغذا ية وع   وارز وعسا ...  ق كخره
ب الث جػات ويسػيب الػليك رات إلدخاؿ ادسابات ُيو  وعنله ث جات ل ضع الن اـ والشػراب ُي ػا  ىػا يُسػيّ 

    سمػػا طمػػرج الد ػػاة عػػذ عػػروض الل ػػارة امل روضػػة للعيػػع  امػػا الػػليك رات   ؟ا الػػل اف وطمػػرج الد ػػاة عػػذ الكػػا
ف  الث جات  املكيفات امل ج    دة ا احملا ىذه ليست م روضة للعيع   ذف ىذه   ز اة ُي ا.الُر

ما تس ؿ ُيقذ  اف عنله سيارة يؤجرىا او ي صا الناس  ا  ىا يسيب السيارة ا  ا سنة وطمرج  س:
 .؟الد اة

ي ػػا سػػنة وبلػػغ  ؛ لف ىػػذه السػػيارة ليسػػت مل ػػذة للعيػػع  لكػػذ الجػػرة الػػل يسع ػػ ا  ذا مػػر عل جػػػ:
 .  اما ال م الل يؤجرىا او يؤجر علي ا ُ نو   ز اة ُي اد يواملاؿ الن اب ي
لف  -واهلل اعلػب–ال ػ اب: لػر  (:ًفي كيل  حىبٍّ كى ىمىرو ييكىاؿي كىييدَّخىري ًإذىا بػىلىغى خىٍمسىةى أىٍكسيػقو قولو: )

لد ػػاة ا   ُنسػػ ؿ: ا  ػػا حػػ  ولػػر يكػػاؿ. ىػػذا الشػػرط الوؿ  الشػػرط الوؿ ل جػػ ب االلقػػر مػػذ الصػػناؼ
 ادع ب والثقار: اف يك ف ال نف مكيً    م زونًا و  م لوًدا. 

: عنػػلنا مػػذ الثقػػار لػػرة يسػػاؿ حػػا العنػػيخ وىػػ  لػػو امسػػا   ثػػ ة  ػػا بلػػل  مثػػاؿ املػػ زوف  ومثػػاؿ امل ػػلـو
 انػػو يعػػاع طمللػػف  لكػػذ علػػى  ػػا حػػاؿ الغلػػ  ؟يسػػق نو باسػػب  العنػػيخ ىػػذا يعػػاع عػػلًدا اـ بػػال زف اـ بالكيػػا

  ىذا مثاؿ على امل لود  وىناؾ اعيا  تعاع وزنًا وىنػاؾ اعػيا  تعػاع بالكيػا  تريا  علًدا  ىذه بني ة ب شر
ملػب، ي ػين ُلػق ٕٓٓمػثً  ) ؟الكيا وحلة لسياس اد ب  ي ين  يس املا  مثً  ح قو  ب ل، ؟ما ى  الكيا

ىػػا  ذا وضػػ ت  ؟ىػػا سػػي للف اللػػ، اـ  مػػا  او حليعًػػا او عسػػً  او زيلًػػا   لػػ،  لػػ  وضػػ ت ا ىػػذا الكػػيس
ُػػ ذا وضػػ ت مػػا  ي ػػع      ىػػا يسػػيق اد ػػب ُػػ  طمللػػف  لكػػذ وزنػػو طمللػػف ؟ملػػب، ٕٓ٘عسػػا سي ػػع  )

  تػل    ذف الػ زف   يلػـد اف يلسػاوى مػع الكيػاجراـ، ول  وض ت عسً  رمبػا  ػاف اثسػا او اخػفٕٓٓمثً  )
ال ػػ ة عنػػل الفس ػػا  ا الكيػػا مبػػا  ػػاف مكػػيً  ا  ؟رؼ املكيػػايلسػػاوى ال ػػنفاف  ػػيً  وطمللفػػاف وزنًػػا   يػػف ن ػػ

  ي ػين اللقػر مػثً  اآلف  ذا ذىعػت  ق حمػ ت ىذه امللينة الناىرة املعار ة على زمذ النيب صػلى اهلل عليػو وسػلب
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ا  ثػػ  مػػن ب يعي  نػػو بػػال زف  لكػػذ ىػػا ىػػذا صم ػػ  ؟اللقػػ ر تشػػ،ي اللقػػر بػػالكيل  جػػراـ اـ بػػالكرت ف اـ بال ػػاع
الػػ اب:  ؛ لف ال ػػ ة ا  ؟اللقػػر م زونًػػا ُنسػػ ؿ: اللقػػر مػػ زوف والد ػػاة  سمػػا جتػػ  ا املكيػػا ُػػ  ز ػػاة ا اللقػػر

ا امللينة  واللقر  اف ا زمذ النيب صلى اهلل عليػو  ذل  مبا  اف عليو اللقر ا زمذ النيب صلى اهلل عليو وسلب
ال    بػا وعػا   عػ   ويس لػ ف: ال ػاع ارب ػة امػلاد. ىػذا  وسلب مكيً   يعاع بال اع  وال اع ما ى  الكيس

او باملػػػل  ال ػػػاع واملػػػل  ال عػػػا  ظملؤونػػػو  ػػػرًا  يسػػػ ؿ مػػػثً : ابي ػػػ  صػػػاًعا مػػػذ اللقػػػر. ُكػػػاف اللقػػػر يعػػػاع بال ػػػاع
 وحلات لسياس اد ب  واللقر مكيا   ذف اللقر ُيو ز اة.

يكػاؿ. ىػذا الشػرط الوؿ  ويػلخر  تػاؿ املؤلػف: ومذ امثلة ما ُيو الد اة ايً ا: ال ن ؛ لنو مكيػا  
يفسػػل   خػػارج الث جػػة وم ػػو يُػػلخر ي ػػين يعسػػى  طُمػػدف  ُػػ  ضملػػاج اف ت ػػ و ا الث جػػة و ذا اخرجلػػو اسػػع ع

   ت، ػػو خػػارج  ؟  وىػػا الػػرج  مػػلخرُس لنػػا: مكيػػا. طُمػػرج مػػثً  الػػرج  ُلػػيق ُيػػو ز ػػاة؛ لنػػو لػػيق مبكيػػا
مكيػػا  ويػػلخر زبيعًػػا  ُػػالنظر ىنػػا  ق جنسػػو    ق حالػػو  ُػػاللقر   يُػػلخر رطعًػػا  ؟ الث جػػة ُي ػػرب  وال نػػ

اللقػػر يػػلخر  والدبيػػ  يػػلخر  ُنسػػ ؿ: ال نػػ  واللقػػر ُيػػو الد ػػاة. والػػ  يػػلخر ومكيػػا ُل ػػ  الد ػػاة ُيػػو   لكػػذ
نسػاف مسًكػا والسق  خارج مذ الع ر ورمذ نلكلب عػذ اجلػارج مػذ الرض و  ز ػاة ا السػق   ُػ ذا صػاد اإل

لين قػػو ُػػ  ز ػػاة ُيػػو  وعلػػى  ػػا حػػاؿ ىػػذا مػػا يل لػػق باجلػػارج مػػذ الرض   ذف عػػرطو اف يكػػ ف مكػػيً   واف 
  والن ػاب مسػلاره لسػة اوسػق  وال سػق يسػاوي سػلم يك ف ملخرًا  واف يعلغ الن اب وىذا الشػرط الثالػث

 صاع،. ٖٓٓصاًعا  ُيك ف املنل ب ث لا ة صاع )
 صػػػػػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػػػػذ ث لا ػػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اع ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ***
 

او  ػب يسػاوي  ؟  وىنا مسيلة:  ب تساوي ىػذه الث لا ػة صػاع بػالكيل  جػراـُاملنل ب ث لا ة صاع
ال ػاع وحػلة لسيػاس اد ػب  والكيلػ  جػراـ وحػلة لسيػاس الػ زف  ُلػ  اتينػا ب عػا  وتلنػا:  ؟ال اع بالكيل  جػراـ

اللقػر مػذ  دمكػذ اثنػم  يلػ   اخرجنػا ؟  وض ناه ا امليػداف  ػب يسػاوي ىذا ال عا  س لو صاع ُ ض نا ُيو  رًا
دمكػػذ ث لا ػػة جػػراـ   ؟ال عػػا  الػػذي سػػ لو صػػاع ووضػػ نا ا ىػػذا ال عػػا  تننًػػا ووضػػ ناه ا امليػػداف  ػػب يسػػاوي

   اخرجنػػا امللػػ  ووضػػ نا ارز  ػػب،يلػػ   ٖ )ظمكػػذ  ؟لً ػػا  ػػب يسػػاوياخرجنػػا السنػػذ   وضػػ نا ا ىػػذا ال عػػا  مِ 
  ُي للػػف بػػاخل ؼ النػػ اع  وحػػذا   ظمكػػذ اف نسػػ ؿ:  ف ال ػػاع يسػػاوي ظمكػػذ اثنػػم  يلػػ  ون ػػف ؟يسػػاوي
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حينقػا نسػ ؿ: صمػ  عليػ  ا  ؟ث ثة  يل   لكذ الفل ى على اف ال اع ث ثػة  يلػ  ا بػاب ز ػاة الفنػر  ملػاذا
العػػيا  املسلاتػػة   يل ػػاوز   ال ػػاع ا اغلػػ  بػػاب ز ػػاة الفنػػر نسػػ ؿ: صمػػ  عليػػ  اف ختػػرج صػػاًعا مػػذ ط ػػاـ

تكػػ ف تػػل      مػػذ الرز  و  مػػذ الػػ   و  مػػذ غ ىػػا  ُػػ ذا اخرجػػت صػػاًعا وج للػػو ث ثػػة  يلػػ الث ثػػة  يلػػ 
  لكػػذ حينقػػا نريػػل اف نسػػلر ن ػػاب الد ػػاة ون ػػاب الد ػػاة ي،تػػ  عليػػو اخرجػػت ال اجػػ  وزيػػادة ُػػ   عػػكاؿ

مشػكلة  م ناىػا لػ  تلنػا:  ف ال ػاع ث ثػة  يلػ   ؟ط ث ثة  يلػ  سساط الد اة عقذ   ظملكو ُ ا نسلره بالح  
  ٓ٘ٛ) اخػػرج مػػذ ادعػػ ب او الثقػػار،  ُػػ ذا تلنػػا: مػػذ يلػػ    ٜٓٓ=  ٖٓٓ×  ٖا  ػػا عػػ   صػػار عنػػلنا )

 مػا  ىػذا تػرؾ ل حليػاط  وحػذا ا مثػا ىػذا العػاب ؟ُ  ز اة عليو  ُ ا ىذا احليػاط او تػرؾ ا حيلػاط ،يل  
بػالح ط وىػ  التػا ىنػا  ُ نػاؾ احلننػا واخػذنا بػال ثر  امػا ىنػا رملػاط ونيخػذ بالتػا  ذا اف  لاط ُليخذ 

 .؟اردنا ا حلياط  او اف  س   ا صنف  سعو وت رؼ ىا جت  علي  الد اة اـ   جت  علي  الد اة ُيو
مػا  ط ُي ػا بلػ غ الن ػابي ين  ػا المػ اؿ الػل ذ رناىػا ُيشػ،  (:كىييٍشتػىرىطي الن صىابي ًفي اٍلكيل  قولو: )

 علا الر از  ُالر از ُيو اجلُقق ا تليلو و ث ه.
ايً ا اد ؿ يشػ،ط ا المػ اؿ  م ػ  ادػ ؿ ماعػلا  (:كىاٍلحىٍوؿي ًفي غىٍيًر اٍلخىارًًج ًمنى اٍْلىٍرضً قولو: )

   ذف اوً  اجلػػارج [ٔٗٔـ: }َوكتُػػ ا َحَسػػُو يَػػػْ ـَ َحَ ػػاِدِهع مالن ػػا: اجلػػارج مػػذ الرض؛ لف اهلل عػػد وجػػا تػػاؿ: 
ُيصػػل ا   بػػل مػػذ   مػػذ الرض وذ رنػػاه  وذ رنػػا ايً ػػا صػػنًفا كخػػر وىػػ  ربػػ  الل ػػارة   اصػػا عػػروض الل ػػارة

م ػػ  ادػػ ؿ ُيػػو  لكػػذ الربػػاح الدا ػػلة عػػذ الن ػػاب تُد ػػى ولػػ  مل ضمػػا علي ػػا ادػػ ؿ. المػػر الثالػػث: السػػا قة  
عاة  واسلقرت تسع مذ اإلبا  حلى عشػر عػ رًا وا  ؟ ب ُي ا  نلاج السا قة  ل   اف عنلؾ تسع مذ اإلبا

عليػػػ  عػػػاتاف مػػػع اف  ؟الشػػػ ر الخػػػ  ولػػػلت وصػػػارت عنػػػلؾ عشػػػرة مػػػذ اإلبػػػا  ُ ػػػا عليػػػ  عػػػاة اـ عػػػاتاف
 .ال اعر مل ظم   عليو اد ؿ

ػػاًؿ أىٍك كىًكيليػػوي بًالنػ يَّػػةً قولػػو: ) الد ػػاة  مػػا اف طمرج ػػا بنفسػػو  اإلنسػػاف ا (:كىأىمَّػػا الػػدَّاًفعي، فػىهيػػوى رىب، اٍلمى
وىػػذا ىػػ  م ػػو رب املػػاؿ  اف صػػاح  املػػاؿ ىػػ  الػػذي طمػػرج ز اتػػو  او و يلػػو بالنيػػة ي ػػين ي  ػػا صػػاح  املػػاؿ 

   ذف  مػػػا بنفسػػػو او ب  يلػػػو مػػػع اعػػػ،اط نيػػػة الصػػػيا او الػػػ يل  امػػػا او وليػػػوع ً ػػػا ُي ػػػرج عنػػػو  وزد علي ػػػا 
خاصػة ا ىػذا الدمػاف  الق يػات اجل يػة مػثً    ذا ذىعػت  ق  صاح  املػاؿ ُق ػروؼ  وامػا و يلػو ُ ػذا  ثػ 
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 ُالق يػة و    ُسػل و لػل ب ا  خػراج الد ػاة .ىػذه ز ػاِ :ن ية مذ الق يات اجل يػة واعنيػل ب الد ػاة وتلػت
 لكن ب و    ا  خراج الد اة  ال  رة الثالثػة: الػ يل  وىػذا ا حػق ال ػيبو نفس ا ليست مذ م ارؼ الد اة  

او انجمنػػ ف  ال ػػػيب وانجمنػػػ ف جتػػ  الد ػػػاة ا ماحقػػػا  لػػ  ُرضػػػنا اف رجػػػً  مػػات ولػػػو ذريػػػة صػػ ار ُ ػػػار ن ػػػي  
ال احل مذ او ده ال  ار عقره لػق سػن ات مليػ ف  و ػر السػنة علػى ىػذه املليػ ف ىػا ويل ىػذا ال ػيب طمػرج 

  على ال يب وعلى انجمنػ ف  علػى ال ػ ي  جت ن ب  طمرج الد اة من ا؛ لف الد اة ؟الد اة مذ ىذا امللي ف اـ  
 .-رمحو اهلل–مذ املذى  خ ًُا لنماـ العظب ار حنيفة الن قاف 

ػا كىالٍ قولو: ) هى ػاًكيًن كىاٍلعىػاًمًلينى عىلىيػٍ انًيىػةي اٍْلىٍصػنىاًؼ اٍلفيقىػرىاًء كىاٍلمىسى ميؤىلَّفىػًة كىأىمَّا اٍلمىٍدفيوعي ًإلىٍيًو فػىهيمي الثَّمى
ػػًبيلً قػيليػػوبػيهيٍم  ػػًبيًل اللَّػػًو كىابٍػػًن السَّ اة  ُ ػػب املػػلُ ع  لػػي ب ىػػب م ػػارؼ الد ػػ (:كىًفػػي الر قىػػاًب كىاٍلغىػػارًًمينى كىًفػػي سى

الثقانية اصناؼ: الفسرا   واملسا م  وال املم علي ا  واملؤلفة تل  ب  وا الرتاب  وال ارمم  وا سػعيا اهلل  
ِ سَمَػػػػا الَ ػػػػَلتَاُت لِْلُفَسػػػػرَاِ  }عػػػػد وجػػػػا ا  لابػػػػو ا سػػػػ رة الل بػػػػة: الصػػػػناؼ ذ رىػػػػا اهلل  وابػػػػذ السػػػػعيا  وىػػػػذه

َ ا َواْلُقَؤلََفِة تُػُل بُػُ ْب َوِا الر تَاِب َواْلَ ارِِمَم َوِا َسِعيِا اللَػوِ  َوابْػِذ الَسػِعيِا َُرِيَ ػًة ِمػَذ اللَػِو  َواْلَقَساِ ِم َواْلَ اِمِلَم َعَليػْ
الفسػػ  ىػػ  الػػذي  ؟ومػػا الفػػرؽ بيػػن ب وبػػم املسػػا م ؟امػػا الفسػػرا  ُقػػذ ىػػب  [ٓٙمالل بػػة:  عِكػػيبٌ َواللَػػُو َعلِػػيٌب حَ 

لاير،  ودخلػػػو  ٓٓ٘ٔاو عنػػػله اتػػػا مػػػذ ن ػػػف الكفايػػػة  مػػػثً  عػػػ ص م ػػػاريفو عػػػ ريًا ) لػػػيق عنػػػله عػػػ  
املسػكم ُ ػ   ُس ؛ لنو ظمل  ثلث الكفاية اتا مذ ن ػف ا  امػا ؟لاير،  ىذا ُس  اـ مسكم ٓٓ٘الش ري )

لاير، حاجػػات اساسػػية ضػػرورية   صمػػار بيػػت  ُػػات رة   ربػػا   وعنػػله  ٓٓ٘ٔضملػػاج ) الػػذي   صمػػل  ػػاـ الكفايػػة
عػ ص عنػله ارب ػم  ؟لاير،  ُ ذا مسكم   ب ن ن  الفسػ  واملسػكم مػذ الد ػاة ٓٓٓٔدخا ع ري ترده )

ا اي ػا الرجػا النيػ  انػا عنػلي حاجػات  ػا ملي ف ُي   عليو  خػراج الد ػاة مليػ ف  ُ ػا ه ُسػ  وتػاؿ لػو: يػ
عػػ ر بػػيلف ولسػػقا ة وراتػػيب الػػف لاير ُسػػط  ُ ػػا  ىػػذا الشػػ ص ال ػػين واعنػػاه الد ػػاة املليػػ ف لاير  ىػػا ىػػذا 

املػػذى  يس لػػ ف: يُ نػػى الفسػػ  مػػا يسػػل احلياجاتػػو  ق  ػػاـ السػػنة  ي ػػين مػػا  ؟ت ػػرؼ صػػ ي  اـ غػػ  صػػ ي 
ا  ا سنة  ُ ذا الفس  نػاتص عليػو لسػقا ة لاير ا الشػ ر ُقنلػ ب سػلة  يكفيو مللة سنة؛ لف الد اة ُتلُع

بالنسػػعة للقسػػكم  ُي نيػػو مػػا يسػػل حاجاتػػو ملػػلة  المػػر ك ؼ لاير ُي نيػػو سػػلة ك ؼ لاير مػػذ الد ػػاة  ونفػػق
 سنة.
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ل ب يرسػػ  ال ػػنف الثالػػث: ال ػػاملم علي ػػا  ي ػػين ال ػػاملم علػػى الد ػػاة   مػػا  قػػع الد ػػاة مػػذ الغنيػػا 
اإلماـ ويل المػر  يرسػا سػ اة صمق ػ ف الد ػاة مػذ النػاس  ُ ػؤ   السػ اة دمكػذ ي نػي ب ويل المػر اجػر ب مػذ 

ىػػ  دمكػػذ يكػػ ف غػػين  ؟ارب ػػم مليػػ ف  ُكػػب ن نيػػو  و ػػب ن نيػػو  ىػػذا رجػػا ذىػػ  ُ قػػع الد ػػ ات مػػثً  الد ػػاة
 نيو بسلر اجرة املثا  بسلر عقلو.اصً  وعنله عسارات وسيارات  ن 

دمػػذ يرجػػى ب نيلػػو  ال ػػنف الرابػػع: املؤلفػػة تلػػ  ب  وىػػب الػػذيذ يك نػػ ف مػػثً  مػػذ الدعقػػا  وامللعػػ عم
 سػػ مو  او يرجػػى ب نيلػػو  ػػف عػػره عػػذ املسػػلقم  او يرجػػى ب نيلػػو زيػػادة ا  ظمانػػو  ُ ػػذا ن نيػػو بسػػلر مػػا 

 ضم ا بو تيليف تلعو  ف اُعن .
الػػذي اعػػ،ى    املكاتػػ  ىػػ  احػػل انػػ اع ال عيػػلتع فال ػػنف اجلػػامق: وا الرتػػاب  والرتػػاب ىػػب املكػػا

نفسػػو مػػذ سػػيله  ذىػػ   ق السػػيل وتػػاؿ لػػو: انػػا اريػػل اف ا ػػرر مػػذ الػػرؽ. ُسػػاؿ لػػو سػػيله: انػػا اطلػػ  منػػ  
ت نيين ا  ا ع ر الف لاير مللة مثً  سلم ع ر او ارب م ع ر ُ ذا ا قت ما علي  ت لق بػذل . ُيسػقى 

ػرًاع مالنػ ر: وجػا: عسل مكاتعة  تػاؿ اهلل عػد    ُ ػذا املكاتػ  بػلا صمقػع [ٖٖ}ََُكػاتُِع ُىْب ِ ْف َعِلْقػُلْب ُِػيِ ْب َخيػْ
ا ىػػذه النسػػ د حػػىت ي نػػ  السػػيل  ُي ػػ ز اف يُ نػػى مػػذ الد ػػاة مػػا يػػلُع بػػو ديػػذ الكلابػػة  ُيػػلُع للسػػيل ديػػذ 

 ب مذ س ب الرتاؽ.السلم الف مرة واحلة ويل رر بذل    ذل  اجازوا دُع املاؿ لف  الس  املسل
ال ػػػنف السػػػادس: وال ػػػارمم  ال ػػػارم ف ىػػػب املػػػلين ف  عليػػػو ديػػػ ف  احلػػػاج ل ػػػ ج  احلػػػاج لن ػػػاـ  
إلصمار غ  ذل  ُاسللاف   ع د عذ السػلاد ُي ػ ز  عنػا  املػليذ مػذ الد ػاة بالسػلر الػذي يسػلد دينػو  ُلػ  

   ؟ه طيعة ُ ػا صمػ ز اف ييخػذ مػذ الد ػاةام ر اسللاف و اف تادرًا على السلاد  يف يك ف عنله رات  ع ري و 
صم ز     ذا  اف دينو إلصػ ح ذات العػم  ح ػلت مشػكلة بػم ُئلػم ُل قػا محالػة لجػا اإلصػ ح بيػن ب 

 ُلو اف ييخذ ما  قلو ول   اف غنًيا.
اي ال نف السابع: وا سعيا اهلل  وىب ال داة انجماىلوف ا سعيا اهلل عد وجا الذيذ   ديػ اف حػب  

   ُي رؼ حب رات   اما الذيذ ي رؼ لو رات  ُ ذا   يُ نى مذ الد اة.
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الػذي انسن ػت بػو السػػعا  جػا   ق بلػل مػػذ  ال ػنف الثػامذ: وابػذ السػػعيا  وابػذ السػعيا ىػ  املسػػاُر
العلػلاف ُ ػاعت منػػو ام الػو وبناتلػػو وبناتػة ال ػراؼ ومل ي ػػل يسػلنيع اف يل ػػرؾ  ُ ػا صمػ ز اف يُػػلُع لػو مػػذ 

 بسلر ما ي صلو  ق بلله. ؟ن ب  و ب نلُع لو ؟ اةالد 
ػػػػاقولػػػػو: ) عيهى ػػػػوزي دىفػٍ  ذف اآلف سػػػيلكلب عػػػػذ الصػػػػناؼ الػػػػذيذ   صمػػػ ز دُػػػػع الد ػػػػاة  لػػػػي ب   (:كىالى يىجي

نا الصناؼ الذيذ صم ز دُع الد اة  لي ب الثقانية.  والسابق عُر
ػػا ًإلىػػى غىنًػػيٍّ قولػػو: ) عيهى   ػػا  ق غػػين ىػػذا اوً       ذا  ػػاف مػػذ ال ػػاملم   صمػػ ز دُ (:كىالى يىجيػػوزي دىفػٍ

 . علي ا  قا نع نا تعا تليا
ػػبو  قولػػو: ) الصػػ ؿ والفػػروع   ؟الثػػاين: و  عقػػ دي النسػػ . مػػا عقػػ دي النسػػ  (:كىالى عىميػػودىم  نىسى

الصػ ؿ ىػػب  ػػا مػػذ حػػب عليػػ  و دة  الب والـ مػػذ الصػػ ؿ  اب الب  اب الـ مػػذ الصػػ ؿ  اـ الب 
الـ  اـ اب الـ  اـ اب اـ اب اـ الـ   ق كخػػره  ذ الصػػ ؿ  اـ الـ مػػذ الصػػ ؿ  و ف علػػ   ي ػػين اـ اـمػػ

 ا ىؤ   اي واحل دمذ لػو عليػ  و دة او لػو علػى عػ ص لػو عليػ  و دة ُ ػذا مػذ اصػ ل   والفػروع مػذ 
  ابػذ ا بػذ  ابػذ العنػت  بنػت   ي ػين ا بػذ  العنػت ا مذ ل  عليو و دة: ا بذ  وابذ ا بذ م قػا نػدؿ  ؟ىب

 ا بذ  بنت العنت  بنت بنت العنت  بنت بنت ا بذ   ق كخره  ىؤ    ل ب مذ الفروع.
و  زوج يريػػل بػػو   يػػلُع  -واهلل اعلػػب–. وظػػاىر ععػػارة املؤلػػف و  زوجالثالػػث:  (:كىالى زىٍكجو قولػػو: )

  صمػػ ز ىػػذا و  صمػػ ز ىػػذا  وىػػذا ىػػ  ال ػػ ي  ا   الػػدوج مالػػو  ق زوجلػػو و  تػػلُع الدوجػػة ماحػػا  ق زوج ػػا
املذى   اما اف  الرجا   يلُع الد اة لدوجلو ُ ذا ظاىر؛ لهنا ل   انت ُس ة ُال اج  عليػو اف ينفػق  وامػا 

 ق اف املػػػراة ا حسيسػػػة المػػػر تػػػلُع ز ا ػػػا  تػػػال ا:  ف ىػػػذا يػػػؤدي ؟اف املػػػراة   تػػػلُع ز ا ػػػا  ق زوج ػػػا ُلقػػػاذا
ل من ا ُ   تيتيو ا اوؿ الن ار وتس ؿ لو: اعنين النفسة. ُساؿ: انا ُس  ليق م   ع  . ُلسػ ؿ: خػذ للسلفي

ىػػذه ز ػػاة.   تسػػ ؿ: اعنػػين النفسػػة. ُ،جػػع ز ا ػػا  لي ػػا  ُلنلفػػع ىػػ   ػػا وحػػذا من ػػ ا مػػذ ذلػػ   وذىػػ  ب ػػع 
ملػػراة ز ا ػػا  ق الػػدوج  واسػػللل ا اىػػا ال لػػب وىػػ  روايػػة اخػػرى ا مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل  ق انػػو صمػػ ز اف تػػلُع ا

 . ليث ععل اهلل بذ مس  د وتل محا الص اب ىذا ادليث على صلتة اللن ع   على الد اة املفروضة
 .؟الخت ىا ى  مذ الص ؿ او الفروع س:
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 الخت ليست مذ الص ؿ و  مذ الفروع  وىا جت  النفسة لألخت سييِ ب ل تليا. جػ:
 ي ين زوج س ا  زوج او زوجة؛ لف  لقة زوج تنلق على الدوجة. (:كىالى زىٍكجو قولو: )
، كىالى مىػػوىالًيًهمٍ  قولػػو: ) بنػػ  ىاعػػب وىػػب مػػذ كؿ بيػػت النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب    (:كىالى بىنًػػي ىىاًشػػمو

تُػلُع الد ػاة ي ين  اف رتيًسا لػع ع بػين ىاعػب ُػيُعلق ُ ػذا    ؟تلُع الد اة  لي ب و   ق م الي ب وامل ق ما ى 
  ليو.

   ذ ر مسيللم وتع اجل ؼ ا ج از دُع الد اة  لي ا.
ا دُػػع الد ػػاة  ق السريػػ  الػػذي  -رمح ػػب اهلل–اخللػػف ال لقػػا   (:كىًفػػي قىرًيػػبو تػىٍلزىميػػوي ميٍؤنػىتيػػوي قولػػو: )

ف تػػلُع تلدمػو نفسلػػو مػذ غػػ  الصػ ؿ والفػػروع  ُلػػ   ػاف ىنػػاؾ عػ ص صمػػ  عليػػ  اف تنفػق عليػػو ىػا صمػػ ز ا
الػػذي جتػػ  لػػو النفسػػة ىػػ   ػػا عػػ ص لػػ  مػػات  ؟   والسػػؤاؿ مػػا ضػػابط  الػػذيذ جتػػ  النفسػػة حػػب ؟الد ػػاة  ليػػو

لػ    ؟ل رثلو  ي ين ننظر اآلف عنلنا مثً  رجا لو اخت ىذه الخت ل  ماتػت ىػا ىػذا الرجػا يػرث من ػا اـ  
بينػو ىػا يػرث  ى اجل ؼ بس ية الص ؿ اف حا او د   يرث من ا؛ لف الخ ضُم   بالص ؿ وبالفروع عل

ُلػ   ػاف حػا ابنػا  ُػ  يػرث اخ ىػا من ػا  ُػ ذا  ػاف اخ ىػا لػذ   اإلخ ة مع الل  لكذ الفروع ضم عػ ف اإلخػ ة
ليق حا او د وليق حػا اب ىػا سػ ث من ػا الخ اـ يرث من ا ُ  صم  عليو اف ينفق علي ا  ول  ُرضنا اف 

 ؟ليػػو اف ينفػػق علي ػػا بسػػلر  رثػػو  ننظػػر لػػ  ورث من ػػا  ػػب سػػيك ف ن ػػيعوسػػ ؼ يػػرث من ػػا   ذف صمػػ  ع ؟ 
تال ا: حا ث ث  خ ة مػثً    ذف  ػا واحػل مػن ب سػ ث الثلػث  ُكػا واحػل مػن ب صمػ  عليػو اف ينفػق علي ػا 

 . بسلر ثلث حاجا ا
ؼه قولو:  نلػ  ومػ الي ب علػى اخللػف ال لقػا  ا دُػع الد ػاة  ق بػين ععػل امل (:)كىبىنًػي اٍلمياًَّلػًب ًخػالى

املنلػػ  اخػػ  ىاعػػب  ي ػػين عػػب  ؟تػػ لم مشػػ  ريذ وشمػػا روايلػػاف ا املػػذى  لنمػػاـ امحػػل  مػػذ ىػػب بػػين املنلػػ 
ُػػالنيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب نسػػعو ىػػ : حمقػػل بػػذ ععػػل اهلل بػػذ ععػػل املنلػػ  بػػذ  النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب 

عػػب  وععػػل املنلػػ  مسػػ  ب عػػل املنلػػ   ععػػل ىاعػػب. وبنػػ  املنلػػ  ىػػب ذريػػة املنلػػ   واملنلػػ  ىػػ  اخػػ  ىا
املنل  اب ه ىاعب وعقو ى  املنل  ملا راوه مرة مع عقو تال ا: ىذا ععل املنل . ظنػ ا انػو ععػل ُاعػل ر امسػو 

   ُ نػػلنا بنػػ  ىاعػػب سػػعق م نػػا اف بػػين ىاعػػب   جتػػ ز الد ػػاة حػػب  عنػػلنا بنػػ  ىاعػػب وعنػػلنا بنػػ  ب عػػل املنلػػ
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 اف  بن  ىاعب   صمػ ز دُػع الد ػاة  لػي ب  امػا بنػ  املنلػ  ُفيػو خػ ؼ بػم اىػا املنل   ىاعب واملنل  اخ
حمقػػل بػػذ ععػػل اهلل بػػذ ععػػل املنلػػ  بػػذ   ُػػالنيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب ىػػ  ؟ال لػػب ىػػا صمػػ ز ذلػػ  او   صمػػ ز

ىاعب بذ ععل مناؼ بذ ت   بذ   ب بذ مرة بذ     بذ لؤي بذ غال  بذ ُ ر بذ مال  بذ الن ر بذ  
ىنػػاؾ ثػػ ث ابيػػات مػػذ الػػنظب  نانػػة بػػذ خدظمػػة بػػذ ملر ػػة بػػذ  ليػػاس بػػذ م ػػر بػػذ نػػدار بػػذ م ػػل  بػػذ عػػلناف. 

 احفظ ا ت عط ل  نس  امل نفى عليو ال  ة والس ـ:
 الرتػػػػػػػػ  علػػػػػػػى الػػػػػػػ رى سػػػػػػػّيل كبػػػػػػػا 

 ت ػػػػػػػ ّ  بػػػػػػػذ منػػػػػػػاؼ ععػػػػػػػل وىاعػػػػػػػب
 وغالػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػذ ُ ػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػذ مالػػػػػػػػػػ 
 خدظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ملر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
   م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلناف

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 املنلػػػػػػػػػ  ععػػػػػػػػػل اهلل ععػػػػػػػػػل ابػػػػػػػػػذ ىػػػػػػػػػ 
 لػػػػػػػػػػؤي   ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػػ بٍ  ابػػػػػػػػػػذ

  ػػػػػػػػػػػػػػػذل   نانػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػا والن ػػػػػػػػػػػػػػػر
 وُم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارىب تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 وب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذاؾ اخللػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
 

ف ا نسػػعو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب  ق عػػلناف ُ ػػذا ملفػػق عليػػو   خػػ ؼ ُيػػو  لكػػذ مػػا اتفػػق النسػػاب  
 . -رمح ب اهلل ت اق–ب ل علناف اخللف ُيو ال لقا  

وىذا خلاـ درسنا ا الد اة  ونسيؿ اهلل سع انو وت اق اف صم لو علًقا ناًُ ػا ول ج ػو خالً ػا  وصػلى 
 ان م. اهلل وسلب على نعينا حمقل وعلى كلو وص عو

 ٜٔالشريط: 
ب )ُػػروع الفسػػو،  بػػذ انل ينػػا مػػذ الكػػ ـ عػػذ مسػػا ا الد ػػاة مػػذ عػػرح ىػػذا الكلػػاب املعػػارؾ وىػػ   لػػا

  و ل  -رمحو اهلل-ل بذ حنعا   وى  مذ الكل  امل ل رة ا ُسو مذى  اإلماـ امح-رمحو اهلل-احادي  ععل
ف ُي ػا ذ ػر املسػيلة وذ ػر اجلػ ؼ  وذ ػر دليػا  اىا ال لب ا الفسو اصناؼ واسماط  ُقن ا:  لػ  من لػة يكػ  

 ػػا تػػ ؿ مػػذ التػػ اؿ  ومناتشػػة ىػػذه التػػ اؿ مػػع ا نل ػػار ل احػػل من ػػا  ُ ػػ  مػػذى  املؤلػػف امل ػػنف حػػذا 
الكلاب  ورمبا طمرج عذ مذىعو ا مسا ا يس ة  وىذا مثا  لاب امل ين عرح خمل ػر اجلرتػ  إلمػاـ ابػذ تلامػة 

مذى  اإلماـ امحل  ومن ا:  ل  ت نف يُذ ر ُي ػا املسػيلة ويُػذ ر ُي ػا اجلػ ؼ   وى  مذ ا قة -رمحو اهلل–
والت اؿ دوف ذ ر دليل ا  وى  اسماط مذ الليليف  ُُيذ ر اجل ؼ  ما داخػا املػذى   اجلػ ؼ املػذىيب  مثػا  
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مػا وتػف ُسػل ذ ػر ا ىػذا الكلػاب  ػا  -رمحػو اهلل-ماـ الساض  عػ   الػليذ املػرداوي  لاب )اإلن اؼ، لن
عليػػػو مػػػذ ا خػػػل ؼ والروايػػػات والوجػػػو والتػػػ اؿ مػػػذ ا قػػػة وعلقػػػا  املػػػذى  دوف اف يُعػػػم اجلػػػ ؼ خػػػارج 
املذى   لكنو مع ىذا   يذ ر الدلة ُيعم ىذه الت اؿ دوف ذ ر ادللو  وى  سمط مذ الل ػنيف  ومػذ اسمػاط 

  مذى  امل نف ا ىذا الكلاب. الل نيف: ذ ر الفروع الفس ية على ت ؿ واحل وى  الس ؿ امل لقل ا
وىػذه الكلػػ  ايً ػػا علػػى رتػػ   ُقن ػػا  لػػ  م سػ ة يس ػػل م ػػنف ىا  ق اسػػلي اب ا ػػ  تػػلر دمكػػذ 
مذ الفروع الفس ية و  يس لوف ا خل ػار  ن ػب رمبػا تكػ ف ال عػارة خمل ػرة  وامػا الفػروع ُيسػل عع ف مػا ظمكػذ 

  اوي  وىذه الكل  س ا  ما يذ ر اجل ؼ او ما يػذ ر مذ ُروع العاب  ومذ امثلة ىذا  لاب )اإلتناع، لل
اجلػػ ؼ املػػذىيب او مػػا  ػػاف مسل ػػرًا علػػى تػػ ؿ واحػػل لكنػػو يس ػػل اسػػلي اب الفػػروع ىػػذه الكلػػ    تناسػػ  
املعللئ  ي ين ليق دما يُعللا بو ا طل  ال لب  و سما ى  دما يُنل ػى  ليػو   قػا مثّلنػا بالنسػعة للكلػ  الػل تػذ ر 

 ذ ر الدلة لكن ا تسل ع  مثا  لاب اإلتناع لل  اوي. الفروع دوف
وىنػاؾ  لػػ    تس ػل اسػػلي اب الفػروع و سمػػا تس ػل ا خل ػػار؛ ليكػ ف ملنًػػا ت ليقيًػا ضُمفػػظ ويُػػلرس  
ُيكػػ ف مسػػرر ت ليقػػ   ضمفظػػو النالػػ  ويلرسػػو  مثػػا  لػػاب )زاد املسػػلسنع، ا مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل  وا  ػػا 

ب ة صنف ال لقا   لًعا مذ ىذا النقط  ُف  مذى  اإلماـ امحل مػذ امللػ ف الػل مذى  مذ ىذه املذاى  الر 
ُصنفت حذا ال رض منت خمل ر املسنع املسقى بداد املسلسنع  ومن ا دليػا النالػ   ومن ػا اخ ػر امل ل ػرات  

وتفػت  ومن ػا عقػلة النالػ  للُع ػِ   ومن ػا عقػلة الفسػو لنمػاـ ابػذ تلامػة  ومػذ اخ ػرىا بػا ىػ  اخ ػر مػا
عليو على اإلط ؽ وى  ىذا الكلاب )ُروع الفسو،  بذ ععل احادي  وى  مػذ احسػذ مػا يُعػلا بػو لي  ػا بػو 
النالػػػ  ت ػػػ رًا ُس يًػػػا  ناليًػػػا وظمػػػر ُيػػػو علػػػى ُ ػػػرس الفسػػػو ورووس املسػػػا ا ا  ػػػا بػػػاب علػػػى وجػػػو بػػػليع مػػػذ 

ل ػ  ا ترتيػ  امل ل مػات  ُرمبػا يكػ ف اللسسيب  ُ    لاب حسذ مفيل للقعلػلئ  ومفيػل ايً ػا للقل سػط واملن
اإلنساف تل َدَرس ملًنا م سً ا؛  داد املسلسنع مثً  او  لاب عقلة النال   او اخ ػر امل ل ػرات  لكػذ ىػذا 
الكلػػاب  يػػػد مبيػػػدة وىػػػ  حماولػػػة نظػػػب مسػػػا ا الفسػػػو مػػذ اوؿ  ق كخػػػره ا سػػػل  واحػػػل وىػػػذا سمػػػط مػػػذ حسػػػذ 

لكلػ  الػل  ػاف ُي ػا نظػب للقسػا ا علػى وجػو ملسلسػا وعلػى سػياؽ الل نيف وحسذ اللػيليف  ومػذ امثلػة ا
بليع جًلا  لاب )زمعػة الفكػر، لل ػاُظ ابػذ ح ػر  ُكلػاب الفػروع ا الفسػو حػاوؿ اف ي ػ غ الفػروع الفس يػة  
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 ل ػػػا علػػػى تسلسػػػا مػػػنظب جػػػًلا  وانػػػت  حظػػػت ىػػػذا ُسػػػاؿ الوؿ: الفسػػػو عشػػػرة اتسػػػاـ؛ اوحػػػا: ال عػػػادات  
ـ  اوحا: ال ػ ة  ال ػ ة سػعع اعػيا  اوحػا الشػروط  الشػروط مػثً  لسػة اوحػا الن ػارة  ال عادات لسة اتسا

الن ارة تسقاف: ط ارة مذ ادػلث وط ػارة مػذ الن اسػة  والن ػارة مػذ ادػلث يل لػق  ػا ملن ػر وملن ػر بػو 
ىػػ   مػػا نػػ اتع  وملن ػػر منػػو وط ػػارة  امللن ػػر ىػػ   ػػذا و ػػذا  والن ػػارة  مػػا صػػ رى و مػػا  ػػ ى  وامللن ػػر منػػو

ال ضػػ   او م جعػػات الُ سػػا ...  ق كخػػره  ُ ػػذا سمػػط نيػػا وبػػليع مػػذ الل ػػنيف  وىػػذا الكلػػاب مػػذ الكلػػ  
الل ضمسذ العل   ا لنال  ال لب ا ىذا املذى   عينو عيف  لاب ار ع اع ا ُسو الشاُ ية  جتله  لػاب 

 ػذا  الشػروط عػلدىا  ػذا  ُ ػذا سمػط حسػذ   خمل ر ومرت   ضم ر ل  اجل اؿ ُيس ؿ مػثً : الر ػاف عػلدىا
الل تكػ ف ُلً ػا لعػاب الفسػو ومػلخً   ليػو  -وينع   اف يُلنعو لو طال  ال لب-مذ الليليف  ومثا ىذه املسلمة 

ينع ػ  اف ير ػػد ُي ػػا علػػى الل ػػ ر ا ثػر مػػذ ال، يػػد ُي ػػا علػػى الل سيػق والل ريػػر  يكفػػ  النالػػ  اف ضم ػػا لػػو 
ة اىػب مسػا ا العػاب علػى وجػو اإلنػاؿ  امػا الل سيػق ت  ر حذه املسا ا مع  ة حكق ا  ناً   ومع م ُر م ُر

 ا املسا ا و ريرىا واسلي ا ا بالع ث والنساش والنظر ليق ىذا حملو  ىذا امر.
المر اآلخر: مثا ىذه امل ل رات الل تك ف ا املسلمات رمبا طمالف ُي ػا صػاح  املػنت مػا اسػلسر 

  لكػذ ىػذا   صم ل ػا ختػرج عػذ   هنػا مناسػعة لنػ ب ال لػب  ُ لػى سػعيا املثػاؿ  ذا نظرنػا  ق عليو ال لب ب ػله
ُ ننا ذمل اف ب ع الل ريفات الل اسػلسر الصػ لي ف علػى خ ُ ػا ا  -رمحو اهلل–منت ال رتات لنماـ ال يين 

  ُرمبػا وجػلت ُي ػا -اهلل رمحػو–ت ريف باب مذ الب اب   ذل   ذا نظرت ا مػنت  الجروميػة  بػذ كجػرـو 
مسا ا عّ  ُي ا بل ع ات اسلسر الفذ على ت ع ات اخرى  لكذ ىذا   ي ر للقعللئ؛ لف ال رض للقعللئ 
اف ضم ا لو ت  ر ما ملسا ا ال لب    اف يك ف حمسًسػا ا  ػا مسػيلة درسػ ا  ُالػذي درس مسػيلة مػثً  ز ػاة 

عا ػا   ي ػين ىػذا انػو صػار حمسًسػا ملسػا ا ىػذا العػاب او انػو مؤىػا اللْيذ او درس عروط ال ػ ة وار اهنػا وواج
لنُلػػػا  ا البػػػ اب الػػػل درسػػػ ا   سمػػػا ح ػػػا لػػػو مػػػلخا وت ػػػ ر مػػػا يؤىلػػػو ب ػػػل ذلػػػ  للراسػػػة مػػػا ب ػػػله مػػػذ 

 امل ل رات.
ا لاالب العلم:  مسألة مهمة جدن
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وتناعػػة  ػػ دة ىػػذا ال لػػب ومػػذ امل ػػب جػػًلا لنالػػ  ال لػػب اف يُسعػػا علػػى الكلػػاب وىػػ  علػػى تناعػػة بػػو  
الػػذي يلرسػػو واشميلػػو ومكانلػػو  والسػػع  ا ذلػػ : اف اإلنسػػاف  ذا اتعػػا علػػى دراسػػة علػػب مػػذ ال لػػـ  وىػػ    
يشػػ ر بيشميػػة ىػػذا ال لػػب ومكانلػػو وبيشميػػة ىػػذا الكلػػاب ُ نػػو ي ػػع بينػػو وبػػم ىػػذا ال لػػب الػػذي يلرسػػو حػػاجدًا 

الذي تلرسو  لاب ُيو  ثػ  مػذ امل الفػات مل لقػل املػذى    نفسًيا  ُينت ل  تيا ل  مثً :  ف ىذا الكلاب
يو مسا ا   دليا علي ػا  وصػلتت ىػذا الكػ ـ واتلن ػت بػو  انػت ىػذه  و لاب ُيو مسا ا يرج  خ ُ ا  ُو
السناعػػة حػػاجدًا بينػػ  وبػػم  تسػػاف الكلػػاب واإلتعػػاؿ عليػػو بكليلػػ  وب سلػػ  وبسلعػػ  وبروحػػ   ُل ػػذا اوصػػ  

ا على ال لب دوف اف يللفت  ق مذ يدىله ا ال لب؛ لنو ل  اللفت  ق مذ يدىله ا ىػذا طال  ال لب اف يُسع
ال لب او ا ىذا الكلاب لدى ىذا  ق حاجد نفس  ي له عذ ىذا الكلاب  ورمبا انسنع عذ   امو وحذا   

فػظ زاد املسػلسنع ضم ى  ب مذ ط ب ال لب الذي جتله يعلا ا حفظ  لػاب مػذ  لػ  الفسػو مػثً  يعػلا ا ح
ُييتيو ب ل اسع ع او اياـ او ع ر ع ص يس ؿ لو: دليا النال  اُ ا مذ زاد املسلسنع  ُاحرص على دليا 
النالػػ . ُل ػػل انػػو يلكاسػػا ب ػػل عػػذ   ػػاـ مػػا ُيػػو  ويلكاسػػا عػػذ ا نلسػػاؿ عقػػا ىػػ  ُيػػو  ق اآلخػػر؛ لنػػو تػػل 

ييتيو ب ل اسػع ع عػ ص ويسػ ؿ لػو: زاد املسػلسنع ا ثػر عرع ول  انلسا ايً ا ُ نو سينلسا  ق دليا النال    
مسا ا او اخ ر امل ل رات وا ثر  ريرًا وادؽ ععارة  او عقلة النال  للع ِ  ى  خا ة ىذه امل ل ػرات  
والع ِ  ى  عارح املذى . ُل ل انو يلنسا ما بم  لاب  ق  لاب  وما بم علب  ق علب و  يلسذ عيًئا و  

وىػػذا دمػػا ي ػػل عػػذ   ػػيا ال لػػب  وحػػذا اوصػػ  طالػػ  ال لػػب  ذا اتعلػػت علػػى عػػ   اتلنػػع بػػو واتنػػع  يػػلب عػػيًئا 
نفس  بو واترا ا اشميلو  واعرؼ مكانلػو و  تللفػت ب ػل ذلػ   ق مػذ يريػل اف ينسلػ  ولػ   ػاف ا نلسػاؿ مػذ 

 عػػذ غػػ ه ُ ػػ  مف ػػ ؿ  ق ُاضػػا  ُػػ ف   امػػ  حػػذا الشػػ   مػػذ ال لػػب الشػػرع  ال ػػ ي  ولػػ   ػػاف مف ػػ ً  
 ُاضا بالنظر  ق اللنسا مذ منت  ق منت  ومذ علب  ق علب دوف   اـ  ُُي لب ىذا و سما ذ رتو ليُلنعو لو.

 *** المتن ***
: الصٍَّوـي، كىيىٍشتىًملي عىلىى أىٍربػىعىةو: ]جػ.  ، ]ُالثَّاًلثي ، ]ِ[صىاًئمو [كىميٍفًسػدو لىػوي، ّ[كىصىػٍوـو
 [كىمىٍفعيوؿو ًفيًو.ْ]

:أى  .ُ  مَّا الصَّاًئمي، فػىهيوى



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

121 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ًفي اٍلوىاًجًب: كيل،  .أ 
ُ. .  ميكىلَّفو
رى  .ِ  :غىيػٍ

 ميسىاًفرو. .أ 
. .ب   كىحىاًئضو
 كىنػيفىسىاءى. .ج 

 كىًفي النػٍَّفًل: كيل،  .ب 
 ميمىي زو. .ُ
ِ. .  عىاًقلو
رى  .ّ  :غىيػٍ

. .أ   حىاًئضو
 كىنػيفىسىاءى. .ب 

ِ. :  كىأىمَّا الصٍَّوـي، فػىهيوى  ىالى ىةي أىٍقسىاـو
، كىىيوى رىمىضىافي. .أ   فػىٍرضه
:به كىكىاجً  .ب   ، كىىيوى

 اٍلمىٍنذيكري. .ُ
 كىقىضىاءي رىمىضىافى. .ِ

: .ج   كىسينَّةه، كىىيوى
ُ. :  ميٍالىقه: كىىيوى كيل، صىٍوـو

 لىٍيسى ًبمىٍنذيكرو. .أ 
 كىالى قىضىاءو. .ب 
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ـي.اكىقىعى ًفي زىمى  .ج   فو الى ييٍكرىهي صىٍوميوي، كىالى يىٍحري
رىاًد: .ُ  فىاٍلمىٍكريكهي ًمٍثلي ًإفػٍ

 اٍلجيميعىًة. .أ 
 كىالسٍَّبًت. .ب 
ريكًز.كىالنػَّ  .ج   يػٍ
 ٍهرىجىاًف.كىاٍلمى  .د 
ـي ًمٍثلي: .ِ  كىاٍلميحىرَّ

ٍيًن. .أ   يػىٍومىًي اٍلًعيدى
 كىأىيَّاـً التٍَّشرًيًق. .ب 

 كىاٍلميقىيَّدي: .ِ
 يػىٍوـي عىرىفىةى. .أ 
 .كىعىاشيورىاءى  .ب 
 كىااًل ٍػنػىٍيًن. .ج 
 .كىاٍلخىًميسً  .د 
. .ق   كىًستَّةي أىيَّاـو بػىٍعدى رىمىضىافى ًفي شىوَّاؿو
ثه ًمٍن كيل  شىٍهرو. .ك   كى ىالى
ـي.كى  .ز   اٍلميحىرَّ
 كىشىٍعبىافي. .ح 

 كىاٍلميٍفًسدي: .ّ
. .أ   كيل، أىٍكلو
ا  .ب  رى مىٍاعيوـو كى –أىٍك ًإٍدخىاؿي جىٍوؼو ًمٍن أىم  مىٍوًضعو كىافى ميتػىعىم دن  -لىٍو غىيػٍ
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 كىًجمىاعه. .ج 
 كىدىكىاًعيًو. .د 
ـي بًاٍلًجمىاًع كىفَّارىةه.  كىيػىٍلزى
 كىحىٍجمه لىهيمىا. .ق 

 كىاٍلمىٍفعيوؿي ًفيًو: .ْ
 : كىااًلٍشًتغىاًؿ بًالاَّاعىًة.ميٍستىحىب   .أ 
تػىعىاًطي اٍلميبىاحىاًت. .ب   كىميبىاحه كى
ػ .ج   كىمىٍكريكهه: كى

 ذىٍكًؽ طىعىاـو  .ُ
 ٍلكو الى يػىتىحىلَّلي.كىمىٍضًغ عً  .ِ
ّ. . لىةو كىنىٍحًو ذىًلكى  كىقػيبػٍ

ـه كىغً  .د   ٍقضىي.ةو كىنىٍحًوىىا، كىالى يػى ٍيبى كىميحىرَّ
ػػػػل  صىػػػػٍوـو ًبمى  .ٓ ػػػػاؼي ًفػػػػي كي ػػػػن، ااًلٍعًتكى ػػػػا، كىييسى ٍسػػػػًجدو ًلاًلٍشػػػػًتغىاًؿ بًالاَّاعىػػػػًة الى غىٍيرًىى

 كىيػيٍفًسديهي مىا يػيٍفًسدي الصٍَّوـى.
 *** الشرح ***

. :الثَّاًلثي الصٍَّوـي(قولو: )  الوؿ: ال  ة  والثاين: الد اة  والثالث: ال ـ 
، كىميٍفًسدو لىوي، كى قولو: ) ، كىصىٍوـو ىذه ارب ة: صا ب  وصـ    (:مىٍفعيوؿو ًفيوً كىيىٍشتىًملي عىلىى أىٍربػىعىةو: صىاًئمو

  ومفسل لو الل ى  املفنرات  ومف  ؿ ُيو ي ين الُ اؿ الل تُف ا ا هنار ال ياـ.
ػاءى، كىًفػي النػٍَّفػًل:   ، كىنػيفىسى رى ميسىاًفرو، كىحىاًئضو قولو: )أىمَّا الصَّاًئمي، فػىهيوى ًفي اٍلوىاًجًب: كيل، ميكىلَّفو غىيػٍ

، كىنػيفىسىاءى(كيل، ميمىي   رى حىاًئضو ، غىيػٍ ال ا ب الذي ي   ص مو ُرًضا عرطو طمللف عػذ ال ػا ب الػذي  :زو، عىاًقلو
 ي   ص مو نفً   ُ ينقا نس ؿ: ي   ص مو ُرًضا غ  الشروط الل نس ؿ: ي   ُي ا ال ـ  ب ط ؽ.



 

  

124 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

كلف يشلقا على وصفم: العالغ  ال اتا  امل (:قولو: )أىمَّا الصَّاًئمي، فػىهيوى ًفي اٍلوىاًجًب: كيل، ميكىلَّفو 
ُس لنػػا: املكلػػف. خػػرج بػػو ال ػػ   وخػػرج بػػو انجمنػػ ف  امػػا انجمنػػ ف ُػػ  ي ػػ  منػػو   ُػػرض و  نفػػا  وامػػا ت لنػػا: 
العػػالغ. ُ نػػو طمػػرج ال ػػ    وال ػػ    مػػا دميػػد او غػػ  دميػػد  ُ ػػ  املقيػػد   ي ػػ  منػػو ال ػػـ   واملقيػػد ي ػػ  منػػو 

 عيا الفرض  سما على سعيا النفا  قا سييِ.ال ـ  لكذ   على س
 .؟ىا يؤمر ال يب بال ـ  س:
رمذ نس ؿ:   ي   منو ُرًضا  حىت ل  صاـ رم اف ُ نو ليق بفرض واج  عليو  صػ  صػ مو  جػ:

الػػػ اب: ن ػػػب  الػػ يل يػػػيمر ال ػػػيب املقيػػػد  ؟لكػػذ   ي صػػػف بػػػالفرض ُػػػ  صمػػ  عليػػػو ال ػػػـ   وىػػػا يػػيمره وليػػػو
و  وىػػذا تيػػل الفس ػػا   و  يس لػػ ف ىػػذا ا ال ػػ ة  ُػػ ف السػػلرة علػػى ال ػػ ة حاصػػلة خبػػ ؼ بال ػػـ   ذا اطاتػػ

ال ػػـ  ُػػ ف ب ػػع النػػاس تػػل يكػػ ف مػػثً  عنػػلىب صػػيب بلػػغ سػػعع سػػن ات وىػػ  دميػػد وىػػ  ضػػ يف العنيػػة لػػيق 
ضم ػػا  بسػػ ي  ورمبػػا نػػاـ عػػذ السػػ  ر ا ليلػػة مػػذ ليػػايل رم ػػاف و ػػاف الن ػػار عنػػلىب لانيػػة عشػػر سػػاعة وىػػذا 

ُ ا ُي ّ ـ ويُيدب مثا ما تلنا ا ال  ة انو يؤمر بال  ة لسعع  ُ ا يؤمر بال ـ  مع انو تل ي ػره ويكػ ف 
 ال اب:     سما يؤمر بو ال يب  ذا اطاتو  ذا تاؿ الفس ا . ؟جسب ىذا ال يب   ينيسو

رى ميسىاًفرو قولو: )   عليػو ال ػـ   ولكػذ   بػل اف ىػذا الشػرط الثػاين  وم نػاه: اف املسػاُر   صمػ (:غىيػٍ
نسيل ىذا بس لنا:   صم  عليو ادا  ال ـ   او نس ؿ:   صمػ  عليػو ال ػـ  ادا .  ذف ىػذا الشػرط لػيق عػرطًا 

}ََُقػػْذ لصػػا ال جػػ ب و سمػػا ىػػ  عػػرط ل جػػ ب الدا   ُاملسػػاُر  ذا ح ػػر الشػػ ر وىػػ  مسػػاُر  تػػاؿ اهلل ُيػػو: 
  ىػذا الرجػا [ُ٘ٛٔو َوَمْذ َ اَف َمرِيً ا َاْو َعلَػى َسػَفٍر َُ ِػَلٌة ِمػْذ اَيَػاـٍ ُاَخػَرع مالعسػرة: َعِ َل ِمْنُكُب الَشْ َر َُػْلَيُ قْ 

   ذف ىػػػذه }َُ ِػػَلٌة ِمػػػْذ اَيَػػاـٍ ُاَخػػَرعالػػػ اب: ن ػػب؛ لف اهلل عػػد وجػػػا تػػاؿ:  ؟مسػػاُر اُنػػر ىػػػا يلدمػػو الس ػػا 
. ىػػػذه مػػػذ عػػػروط وجػػػ ب الدا    اصػػػا الشػػػروط حينقػػػا نسػػػ ؿ: غػػػ  مسػػػاُر ونسػػػ ؿ: غػػػ  حػػػا ع ونفسػػػا 

ال جػ ب   ذف الشػرط الثػاين: اف يكػ ف غػػ  مسػاُر  وامػا املسػاُر ُػ  صمػػ  عليػو  واملػذى : املسػاُر   صمػػ  
 عليو لكن ب ينع  ف  ق مسيلة وى  اف املساُر لو ث ث اح اؿ:

 ليلػة مػذ ليػايل رم ػاف اداؿ الوق: ولنف،ض انػو مػذ اىػا امللينػة ُسػاُر ا يػـ  مػذ ايػاـ رم ػاف ا
ب ل ص ة ال شا  ساُر  ق مكة لدا  ال قرة  وسيقكث ا مكة ليللػم   ي ػ د  مػا حكػب صػيامو ا ىػذيذ 
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ى  طمرج مذ امللينة تعا طل ع الف ر ويرجع  ق امللينة ب ل غروب الشقق ا اليـ  الثاين مثً    ذف  ؟الي مم
.السفر يسل ع  اليـ  مذ الف ر  ق ال رو   ب  ُ نا الفنر لو اُ ا مذ ال ـ 

اداؿ الثانية: اف يك ف ىذا املساُر تػل صػاـ ا بلػله   سػاُر ب ػل طلػ ع الف ػر؛ لنػو مػا داـ مسيًقػا 
ا العلػػل وطلػػع عليػػو الف ػػر ا العلػػل ووجػػ  عليػػو ال ػػـ  وىػػ  ا العلػػل تعػػا اف يسػػاُر ُ نػػو يلدمػػو اف ي ػػع  

صػع  مفنػرًا.    ُػ ف رخػص السػفر   تسػلعاح    ب ػل مفارتػة عػامر صا ًقا و  يس ؿ: انا س ؼ اسػاُر  ذف اُ 
السرية  وعامر السرية ي ين بنياهنا وعقراهنا  ُػ ذا ُػارؽ عػامر السريػة وبنياهنػا وعقراهنػا جػاز لػو اف يشػرع ا الفنػر 
 ؟وو  صمػػ ز لػػو اف يشػػرع ا الفنػػر تعػػا ذلػػ   سػػاُر ب ػػل طلػػ ع الشػػقق مػػذ امللينػػة مػػا حكػػب الفنػػر ا حسػػ

نسػػ ؿ: الفنػػر لػػو جػػا د علػػى املػػذى  وىػػ  مػػذ املفػػردات  لكػػذ   ػػاـ ال ػػـ  اُ ػػا  ىنػػا ال ػػـ   اُ ػػا مػػذ 
 الفنر.

اداؿ الثالثة: الش ص املساُر الذي طلع عليو الف ر وى  مساُر مػثً  وعلػب انػو يسػلـ اثنػا  الن ػار  
الن ػػار  واملسػػيلة حمػػا خػػ ؼ بػػم اىػػا ُػػاملسيب   صمػػ ز لػػو الفنػػر  وىػػذا الرجػػا ي لػػب انػػو سي ػػا  ق العلػػل ا 

ال لب  واملذى  انػو يلدمػو اف ظمسػ  حػىت حػاؿ سػفره  ي ػين يلدمػو اف ي ػع  صػا ًقا مػع انػو   ي ػا العلػل    
 ب ل طل ع الف ر.

 ىذه اح اؿ املساُر.
ػػػاءى(: ، كىنػيفىسى ػػػاًئضو الشػػػرط الثػػػاين ل ػػػ ة ال ػػػـ  ال اجػػػ  تػػػاؿ: اف يكػػػ ف غػػػ  حػػػا ع  قولػػػو: )كىحى

 . وادػػيع او النفػػاس ايً ػػا  قػػا تلنػػا: غػػ  حػػا ع ونفسػػا  ُ ػػذا عػػرط ل جػػ ب الدا   ُػػ ف ادػػا ع ونفسػػا
والنفسػػا  صمػػ  علي ػػا ال ػػـ  ت ػػا    ادا   و  ي ػػ  من ػػا ادا  خبػػ ؼ املسػػاُر  وىػػذا ُػػرؽ بػػم اإلتامػػة الػػل 

والنفػػاس عػػرط صػػ ة ىػػ  ضػػل السػػفر وبػػم الن ػػر مػػذ ادػػيع والنفػػاس  الفػػرؽ بين قػػا اف الن ػػر مػػذ ادػػيع 
خب ؼ اإلتامة الل تسابا السفر ُليست عرط ص ة  وحذا ل  صاـ ا السفر صػ  صػ مو  بينقػا لػ  صػامت 

.  ا حاؿ حي  ا مل ي   من ا ال ـ 
: الس مة مذ املرض لكاف ذل  حسذ؛ لف املريع صم ز لو الفنر   ذف -رمحو اهلل–ول  زاد املؤلف 
ناه.  ال ا ب ا الفرض عُر
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، كىنػيفىسىاءى(: ،عىاًقلو  ،: )كىًفي النػٍَّفًل: كيل، ميمىي زو قولو واما ال ا ب ا النسا: تاؿ:  ا دميد  غىٍيًر حىاًئضو
نا اف عرط ال ا ب ا النفا اللقييد ولػيق عػرطو العلػ غ  ُػ ف ال ػيب املقيػد  ؟عاتا. ملاذا تاؿ ىنا:  ا دميد عُر

ؿ: غػػ  حػػا ع ونفسػػا . ُػػ ف ادػػا ع والنفسػػا    ي ػػ   ذا صػػاـ صػػ  صػػ مو لكنػػو   يكػػ ف ُرًضػػا عليػػو  تػػا
 من ا ال ـ    ُرًضا و  نفً .

   انلسا ب ل ذل   ق ال ـ  وى  الف ا.
(:قولػػو: ) ػػاـو ُػػرض وواجػػ  وسػػنة  اآلف اللسسػػيب الوؿ الكػػ ـ عػػذ  كىأىمَّػػا الصَّػػٍوـي، فػىهيػػوى  ىالى ىػػةي أىٍقسى

ف ا وى  ال ـ   ُسسػقو باعلعػار حكقػو  تػاؿ: ُػرض وىػ  رم ػاف  ال ا ب  والك ـ الثاين ىنا الك ـ عذ ال
 وواج  وى  املنذور وت ا  رم اف  وسنة وى  منلق ومسيل.

، كىىيػػوى رىمىضىػػافي  الفػػرض بيصػػا الشػػرع ىػػ  رم ػػاف   غػػ    قػػا تػػاؿ النػػيب صػػلى اهلل  (:قولػػو: )فػىػػٍرضه
   ذف   صمػػ  )      اف تنػػ ع،تػػاؿ:  ؟عليػػو وسػػلب ملػػا سػػيلو العػػرار ا صػػـ  رم ػػاف تػػاؿ: ىػػا علػػ  غػػ ه

بيصا الشرع    صـ  رم اف  لكذ املكلف تل ي ج  على نفسو ال ـ  بسع  منو؛  النذر  ُي ػ  عليػو  
 لكذ املؤلف مل يسقو ُرًضا باعلعار اف الفرض املؤ ل الذي ى  ر ذ مذ ار اف اإلس ـ ى  صـ  رم اف.

ٍنػػذيكري  ، كىىيػػوى اٍلمى ُاملنػػذور   صمػػ  بيصػػا الشػػرع   سمػػا وجػػ  بسػػع  مػػذ املكلػػف   (:قولػػو: )كىكىاًجػػبه
 ؟ُ   نذر تاؿ: هلل عل  نذر اف اصـ  يـ  اجلقيق  او اف اصـ  غًلا. ىػا صمػ  عليػو اف ي ػع  غػًلا صػا ًقا
ػا  بػو و  يسػـ  عنػو   ال اب: ن ب؛ لنو نذر ذل   ونذر الناعة الساعلة ا املذى : اف نذر الناعة صمػ  الُ 

يقم  ي ين ل  نذر اف ي ـ  غًلا   ح ر لو ضي ؼ او تكاسػا عػذ ال ػـ  تػاؿ: ا فػر  فػارة ظمػم.  فارة ال
ػػػا  بػػػو  و ف مل ي ػػػم  ػػػيف تػػػاؿ: هلل علػػػ  نػػػذر اف اصػػػـ  ث ثػػػة ايػػػاـ  ؟ىػػػا لػػػو ذلػػػ     نػػػذر الناعػػػة صمػػػ  الُ 

  نػذر اف اصػـ  اليػـ  مللاب ات. وج  عليو اف ي ـ  ث ثػة ايػاـ مللاب ػات  لكػذ  ف عػم ي ًمػا ُسػاؿ: هلل علػ
الفػػػ ين. واُنػػػر ا ذلػػػ  اليػػػـ  ُي ػػػ  عليػػػو اف ي ػػػـ  ي ًمػػػا غػػػ ه وصمػػػ  عليػػػو  فػػػارة ظمػػػم لفػػػ ات الل يػػػم    

ا  بالنذر لكذ يلدمو  فارة ظمم عذ ُ ات الل يم.  يسسط عنو الُ 
اجػ  او ىػ  و  ؟ت ػا  رم ػاف واجػ   وىػا ىػ  واجػ  م سػع او م ػيق (:كىقىضىػاءي رىمىضىػافى قولو: )

املػػذى  انػػو صمػػ  علػػى ال،اخػػ  لكنػػو مؤتػػت  ُػػ  صمػػ ز اف يػػؤخر ت ػػا   ؟علػػى الفػػ ر او واجػػ  علػػى ال،اخػػ 
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ال ػػـ   ق مػػا ب ػػل رم ػػاف اآلخػػر  عػػ ص عليػػو صػػياـ مػػذ رم ػػاف املاضػػ  ُػػيخره  ق ذي اد ػػة او  ق ذي 
على الف ر  لكذ   صمػ ز اف يػؤخره الس لة او  ق حمـر او  ق ع عاف    يي  اإلنساف  ذا الليخ ؛ لنو ليق 

حػػىت يػػلخا رم ػػاف اآلخػػر  ُػػ ف اخػػره حػػىت دخػػا رم ػػاف اآلخػػر وجػػ  عليػػو اف يس ػػ    يسػػسط عػػذ ذملػػو 
 ذا الليخ  ُي   عليو مع الس ا   ط اـ مسػكم لكػا يػـ   ي ػين اّخػر ث ثػة ايػاـ مػذ رم ػاف املاضػ  حػىت 

رج رم ػػاف ُ ػػب ىػػذه اليػػاـ الث ثػػة ت ػػا  وصمػػ  دخػػا رم ػػاف ال حػػق اخرىػػا مػػذ غػػ  عػػذر نسػػ ؿ:  ذا خػػ
 علي  مع الس ا  اف تن ب عذ  ا يـ  مسكيًنا.

 ذف عنػػلنا ُػػرض وواجػػ  وسػػنة  ال ػػـ  املسػػن ف  مػػا صػػـ   ... كميقىيَّػػدي(:كىسيػػنَّةه، كىىيػػوى ميٍالىػػقه قولػػو: )
 منلق و ما صـ  مسيل.
ٍنػػذيكرو، كىالى قىضىػػاءو كىقىػػعى ًفػػي زىمىػػافو الى ييٍكػػرىهي  كىسيػػنَّةه، كىىيػػوى ميٍالىػػقه: كىىيػػوى كيػػل، صىػػٍوـو قولػػو: ) لىػػٍيسى ًبمى
ـي  ي ػين اللنػػ ع بال ػػـ  املنلػػق اف ي ػـ  هلل عػػد وجػػا ا اي يػػـ  مػذ ايػػاـ السػػنة تن ًعػػا مػػا  (:صىػػٍوميوي، كىالى يىٍحػػري

تػاؿ: املكػروه مثػا.  ؟روهعلا الياـ املكروىة والياـ احملرمة  ىناؾ اياـ يكره ص م ا واياـ ضمـر صػ م ا  مػا املكػ
 وذ ر ارب ة امثلة.
ػاًف(قولو: ) ػريكًز، كىاٍلمىٍهرىجى رىاًد اٍلجيميعىًة، كىالسَّػٍبًت، كىالنػَّيػٍ : مثػا  ُػراد الق ػة يُ لػب فىاٍلمىٍكريكهي ًمٍثلي: ًإفػٍ

  منػػو اف صػػـ  الق ػػة مػػع يػػـ  تعلػػو او يػػـ  ب ػػله لػػيق ُيػػو  راىػػة  ُلػػ  صػػاـ الق ػػة والسػػعت ُي ػػ ز ذلػػ  و 
ػػة علػػى  ُػػراد ػػة علػػى الق ػػة اـ م نُ  ي ػػين ىػػا نسػػ ؿ: مػػذ ال ػػياـ املكػػروه: اوً :  ؟ راىػػة ُيػػو  والسػػعت م نُ 

الثػاين  ُاملس ػ د ىنػا  ُػراد السػعت  ؟او نسػ ؿ:  ُػراد الق ػة  ثانيًػا:  ُػراد السػعت ؟ ُراد الق ػة  ثانيًػا: السػعت
إلن ػػاؼ ويُ ايػػا  ػػا ىػػ  تػػلخا ا الل ػػاز الفس يػػة بال ػػـ   ودمػػا يػػذ ره ب  ػػ ب ىنػػا  قػػا يسػػ ؿ املػػرداوي ا ا

صـ  السعت وصـ  الق ة  ُ ـ  السعت مفرًدا مكػروه   ؟يس ل ف: مكروىاف  ذا اجلق ا زالت الكراىة ما شما
وامل رجػاف. وشمػا عيػلاف مػذ اعيػاد الكفػار   وصـ  الق ػة مفػرًدا مكػروه  ون  قػا    راىػة ُيػو  تػاؿ: والنػ وز

 .الفرس  ُُكره ت لىا بال ـ اعياد وى  مذ 
ٍيًن، كىأىيَّاـً التٍَّشرًيقً قولو: ) ـي ًمٍثلي: يػىٍومىًي اٍلًعيدى : ي م  ال يليذ: عيل  (:كىاٍلميحىرَّ الوؿ مذ ال ـ  احملـر

الفنر وعيل الض ى  ُي ـر ص م قا وىػذا   اسػلثنا  ُيػو  والثػاين: ايػاـ اللشػريق وىػ  ادػادي عشػر والثػاين 
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عشر مذ عػ ر ذي اد ػة  ويسػلثو مػذ  ػرم صػيام ا امللقلػع والسػارف الػذي مل صمػل احػلي ُلػو  عشر والثالث
؛ مثا ي م  ال يليذ  وايػاـ اللشػريق.  ىػا ىػذا علػى سػعيا املثػاؿ او  اف ي ـ  ىذه الياـ  ت ؿ املؤلف: واحملـر

اف ىػػذا ح ػػر واف  -وال لػػب عنػػل اهلل–املػػذى  اف صػػياـ يػػـ  الشػػ  مكػػروه  واملػػذى   ؟علػػى سػػعيا اد ػػر
الذي ضمـر ص مو ى  ىذه الياـ اجلقسة ا السػنة وىػ : يػ م  ال يػليذ: عيػل الفنػر وعيػل الضػ ى  وث ثػة 
ايػػاـ ب ػػل عيػػل الضػػ ى ادػػادي عشػػر والثػػاين عشػػر والثالػػث عشػػر  و  ي جػػل غ ىػػا  و مػػا املكروىػػات ُي جػػل 

 ـ   و ُراد رج .غ ىا  ُسل ذ روا مثً  مذ املكروىات:  ُراد الش  بال 
انل ينػػا مػػذ ال ػػػـ  املسػػن ف  واملؤلػػف ذ ػػػر املكػػروه واحملػػـر حػػػىت يعػػم لنػػا حسيسػػػة ال ػػـ  املنلػػػق؛ لف 

  ا غ  الياـ املكروىة واحملرمة.اللن ع املنلق   بل اف يسع 
لشػػرع املسيػػل ىػػ  تسػػيب املنلػػق  وىػػ  الػػذي لػػو وتػػت  ي ػػين يػػـ  مػػذ اليػػاـ حػػلد ا: (قولػػو: )كىاٍلميقىيَّػػدي 

  ُ لو.
ثه  قولو: ) ، كى ىػالى ًمػيًس، كىًسػتَّةي أىيَّػاـو بػىٍعػدى رىمىضىػافى ًفػي شىػوَّاؿو ػٍيًن، كىاٍلخى يػىٍوـي عىرىفىةى، كىعىاشيورىاءى، كىااًل ٍػنػى

ـي، كىشىٍعبىافي(: والُ ا اف تك ف ىذه الث ثػة مػذ  ػا عػ ر ىػ    وث ث مذ  ا ع ر ًمٍن كيل  شىٍهرو، كىاٍلميحىرَّ
واُ ػػا يػػـ  ا   ىػػ  صػـ  عػػ ر اهلل احملػػـر: واجلػػامق عشػػر  واحملػػـر  والرابػػع عشػر  لشػػريق: الثالػػث عشػػرايػاـ ال

و ف  ػاف ا ثػر ادنابلػة ا املػذى    يػذ روف   ايً ا دما يسذ ص مو احملـر ى  عاع را     تاس عا   وع عاف
 ثر مل يػذ روا اسػل عاب صػـ  ذ ػره  و   ُػال -هللرمحػو ا-ف ضقذ مػا ُيسػذ صػ مو  لكػذ املؤلػف صـ  ع عا
 ورد ا ادليث عذ النيب صلى اهلل عليو وسلب. تل   و ف  اف،املنل ى)و  ا   ،اإلتناع)  ا  ع عاف 

ىػػػذا بالنسػػػعة للقسػػػيلة الوق ال ػػػا ب   ال ػػػـ   واملسػػػيلة الثالثػػػة ُيقػػػا يل لػػػق بال ػػػـ  تػػػاؿ: صػػػا ب  
   املفنرات.مفسلات ال ياـ وى ؟وصـ   ومفسل  ما ى  املفسل

 ٕٓالشريط: 
(قولو: ) تػاؿ: واملفسػل  ػا ا ػا. ىػذا الوؿ مػذ املفنػرات  وىػ   قػع عليػو   :كىاٍلميٍفًسدي: كيػل، أىٍكػلو

}َُػػاآْلَف بَاِعػػُروُىَذ َوابْػلَػ ُػػ ا َمػػا  واملفنػػرات انجمقػػع علي ػػا ث ثػػة: ال ػػا  والشػػرب  والقػػاع  تػػاؿ اهلل عػػد وجػػا: 
ـَ ِ َق ُل ا َواْعَربُ ا َحىَت يَػَلعَػَمَ َلُكُب اجْلَْيُط اْلَبْػػَيُع ِمػَذ اجْلَػْيِط اْلَْسػَ ِد ِمػَذ اْلَفْ ػِر ُ َ اَِ اػ ا الَ َلَ  الَلُو َلُكْب وَ ُ    ػَيا
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  ُ ذه الث ث مفنرات باإلناع   خ ؼ ُي ا بم اىا ال لػب  وىنػاؾ رابػع ىػ  حمػا [ٚٛٔالَلْيِاع مالعسرة: 
  الرب ػػة وىػػ : الفنػػر بػػالس    ت قػػل السػػ    واد امػػة مفنػػرة وىػػ  مػػذ مفػػردات ادنابلػػة اتفػػاؽ بػػم املػػذاى

وسػػييِ  والق ػػ ر علػػى عػػلـ الفنػػر  ػػا  لكػػذ ت قػػل السػػ   ُػػ ف ن ػػ ر ال لقػػا  وىػػ  اتفػػاؽ املػػذاى  الرب ػػة 
يو خ ؼ ا خارج املذاى  الرب ة  لكذ اتفاؽ املذاى  الرب ة على الفنر بل قل الس    .ُو

ا قولػػو:  ػػدن ػػافى ميتػىعىم  ػػٍوؼو ًمػػٍن أىم  مىٍوًضػػعو كى ػػاؿي جى ػػرى مىٍاعيػػوـو -)أىٍك ًإٍدخى ػػاعه، كىدىكىاًعيػػًو، -كىلىػػٍو غىيػٍ ،كىًجمى
ـي بًاٍلًجمىاًع كىفَّارىةه، كىحىٍجمه لىهيمىا( : اف  ا عم تلخا  ق ال ؼ مذ اي م ضػع  ػاف  :كىيػىٍلزى الساعلة ا ال ـ 

ر سػ ا   انػت تػلخا مػذ منفػذ م لػاد للن ػاـ والشػراب اـ  انػت تػلخا مػذ منفػذ مػذ السػل ضم ػا  ػا الفنػ
غ  م لاد  وس ا   انت دما يل لى بو العلف اـ دما   يل لى بو العلف  وىذه ى  الساعلة على ال ػ ي  مػذ 

تكػػ ف ا املنػػ  ت او امللػػ ف الػػل  ؟املػػذى   و ذا اردنػػا اف نفػػرع علي ػػا  مػػا الػػذي ُرعػػ ه علػػى ىػػذه الساعػػلة
اوسػع مػذ ىػذا يػذ روف ىػذا  ُقػذ املفنػرات عنػػلىب: ا حلسػاف ا الػلبر  ُػ ذا تػلاوى ب دخػاؿ دوا  مػذ دبػػره 
مثػػا اآلف الػػل تسػػقى الل قػػي ت الشػػرجية او  ػػذا ُػػ ف ىػػذه علػػى م لقػػل املػػذى  وعليػػو الق ػػ ر اهنػػا مػػذ 

ل ػػي  لي ػػا ا هنػػار ال ػػـ  ُػػ ف احلػػاج املفنػػرات  ولػػة تػػ ؿ كخػػر ا املسػػيلة اهنػػا   تفنػػر  لكػػذ ا حليػػاط ا  ي
 لي ا ُ نو يللاوى  ا ويس   احلياطًا؛ لف ىذا خ ؼ ت ي جًلا  با  نو مػذى  الق ػ ر علػى اهنػا مفنػر  

و اي ع   مذ اي م ضع  اف ُ نو يفنر بذل .    ذف ىذه مذ ُروع ىذه املسيلة انو  ذا ادخا  ق جُ 
)وبػػالغ ا فػو عػيًئا وتػل تػػاؿ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب: ومػذ ُػروع ذلػ  ايً ػا: انػو لػػ  ادخػا مػذ ان

ُ نو يُفنػر بػذل   بػا لػ    ودخلت  ق ال ؼ    ُل  ادخا تنرة ا النفا سلنشاؽ    اف تك ف صا ًقا،
و دخاف الع  رت قل عب  ُػ  حػرج  ُػ ف دخػا عػ   مػذ   اُنػر بػذل   امػا  ذا تنيػ  بػو  و دخالو  ق جُ 
)وبػػػػالغ ا بػػػػذل   لكػػػػذ نسػػػػ ؿ: ت قػػػػل ىػػػػذا؛ لف النػػػػيب صػػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلب تػػػػاؿ:  ُػػػػ  يُفنػػػػر  غػػػػ  عقػػػػل

ُػػػ ف النػػػف       وىػػػذا يسػػػللل ف بػػو علػػػى اف الػػلاخا ولػػػ  مل يكػػػذ م ػػذيًاا سلنشػػاؽ    اف تكػػػ ف صػػا ًقا،
ق منفػًذا يل ذى بو السب  السنرات امللعسية ب ل ا سلنشاؽ   يل ذى  ا السب  المػر الثػاين: اف النػف لػي

 م لاًدا للن اـ.
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ػػاعه قولػػو: ) ل ال ػػـ  باإلنػػاع  ويديػػل وىػػذا ىػػ  الثالػػث مػػذ مفسػػلات ال ػػـ   والقػػاع يفسػػ (:كىًجمى
 الكفارة  اف ُيو مع الفنر الكفارة. - قا سييِ ذ ره-القاع 

كػذ ىػذا مسيػل وللسيل ىػذه املسػيلة دواعيػو مثػا الُسعلػة وامل مسػة واملعاعػرة بشػ  ة ل (:كىدىكىاًعيوً قولو: )
مبا ل  ترت  عليو  نداؿ  القاع مفنر ترت  عليو اإلنداؿ او مل ي،ت   ُ ذا ح ػا القػاع ُسػل ال ػـ  ولػ  مل 

 يُندؿ  اما دواع  القاع؛  املعاعرة ورم ىا ُ  ختل  مذ ث ثة اح اؿ:
 ال لقا .اداؿ الوق: اف ي،ت  علي ا  نداؿ املين  ُ ذه يفسل  ا ال ـ  وى  مذى  ن  ر 

اداؿ الثانية: اف ي،تػ  علي ػا اإلمػذا   والفػرؽ بػم املػين واملػذي اف املػين ىػ  الػذي طمػرج بػلُق ولػذة 
وتنس   بو الش  ة خب ؼ املذي ُ   الذي طمرج ا معادئ الش  ة  ُ ذا ح ػلت معاعػرة وخػرج املػذي دوف 

  ث  مذ اىا ال لب.املين ُ ذا يفسل بو ال ـ  على ال  ي  مذ املذى   وخالف ا ىذا  
اداؿ الثالثة:  ذا مل ي،ت  على املعاعرة ع    ُلب ي،ت  علي ا  مذا  و   منا  ُ نو   يفسل ال ـ  

 .-وال لب عنل اهلل– ا  خ ًُا لظاىر ععارة املؤلف لكذ ىذا الظاىر غ  مراد 
لػػى ظنػػو اف ىػػذه السعلػػة ويشػػ  اىػػا ال لػػب ىنػػا  ق حكػػب الُسعلػػة لل ػػا ب ورم ىػػا  ُنسػػ ؿ:  ف غلػػ  ع

نسػ ؿ:   صمػ ز؛ لف  ؟-عنػل مػذ يسػ ؿ بػالفنر باإلمػذا –ي،ت  علي ا ُساد ال ػـ  ال اجػ  ُػ نداؿ او  مػذا  
وسا ا احملـر حمرمة  و ف غلػ  علػى ظنػو انػو   ي،تػ  علي ػا ذلػ  ُ هنػا  ف  انػت بشػ  ة ُ ػ  مكروىػة علػى 

 حة؛  سعلة الرمحة وامل انسة ورم  ذل .ال  ي  ا املذى  و ف  انت مذ غ  ع  ة ُ   معا
ػػاًع كىفَّػػارىةه قولػػو: ) ـي بًاٍلًجمى وىػػذا مسيػػل مبػػا لػػ   ػػاف القػػاع ا هنػػار رم ػػاف  وحػػذا لػػ  ح ػػا  (:كىيػىٍلػػزى

القػػاع ا ت ػػا  رم ػػاف ُػػ   فػػارة ُيػػو  يفسػػل بػػو ال ػػـ  ويػػي  بػػو ولػػيق ُيػػو  فػػارة و سمػػا ختػػلص الكفػػارة  ذا 
اف  والكفػػػارة ىنػػػا  كفػػػارة الظ ػػػار وىػػػ  علػػػق رتعػػػة  ُػػػ ف مل صمػػػل ُ ػػػـ  عػػػ ريذ ح ػػػا القػػػاع ا هنػػػار رم ػػػ

 مللاب م  ُ ف مل يسلنع ُ ط اـ سلم مسكيًنا  وى  على ال،تي  وليق الل ي .
وحينقا نس ؿ: علق رتعة. تش،ط اف تك ف ىذه الرتعة سليقة  وىذا غ  م ج د ا زماننػا  لكػذ نػيِ 

: صػػػـ  الشػػػ ريذ املللػػػاب م   ذا وجعػػػت ىػػػذه الكفػػػارة   عػػػرع ا صػػػـ  الشػػػ ريذ للقسػػػيلة الثانيػػػة وىػػػ  مسػػػيلة
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نسػ ؿ:   طملػ  ىػذا مػذ  ؟املللاب م وب ل ارب م ي ًما اُنر ي ًمػا واحػًلا  ُ ػا ي يػل ال ػـ  مػذ الوؿ اـ يسػلقر
 حالم: 

رم ػاف ُ نػو ُيكقػا   اداؿ الوق:  ف اُنر ا اثنا  الشػ ريذ املللػاب م ب ػذر يعػي  لػو الفنػر ا هنػار
ُ ذا زاؿ ال ذر وج  عليػو ُػ رًا اف يػلب ال ػـ   ُػ ذا اُنػر ب ػذر يعػي  الفنػر ا هنػار رم ػاف مل ينسنػع الللػابع 

 بذل . 
 اداؿ الثانية:  ف اُنر ب   عذر ُ ف الللابع ينسنع ويلدمو اف ي يل الش ريذ املللاب م مذ اوحا. 

رض مرًضػػا صميػد لػو الفنػر ا هنػػار رم ػاف ُػيُنر ي ًمػا   صػػ  مثػاؿ ذلػ : لػ  صػػاـ ارب ػم ي ًمػا   مػ
ُ اصا ال ـ    مػرض ي ًمػا ُػيُنر   صػ  ُ اصػا ال ػـ   نسػ ؿ:   ينسنػع الللػابع  لكػذ يػـ  الفنػر ىػذا   

 ضُمس   ي ين يس يو مللابً ا  ىذا بالنسعة ملسيلة صياـ الش ريذ املللاب م.
ا ح ػػا ذلػػ     اف تكػػ ف املػراة مكرىػػة  و  نسػػ ؿ:    اف تكػػ ف  والكفػارة ىنػػا تلػػـد الرجػػا واملػراة  ذ

  ارىة. املكرىة غ  خملارة  والكارىة تل تك ف      ذل  لكن ا طاوعت زوج ا.
ػا(: : اد امػة  ُسػاؿ: وح ػب حقػا. ال ػق   قولو: )كىحىٍجػمه لىهيمى وىػذا اجلػامق مػذ مفسػلات ال ػـ 
فسل  ا صـ  اداجب وصـ  احمل ـ   والفنر باد امة على املػذى  اد امة يُيرجع على اداجب واحمل ـ   
ُ ػرج منػو دـ  ثػ  ا ثػر   ولػ  عقػًلا سػاس عليػو غػ ه  ُلػ  ُجػرح اإلنسػاف  ياي  :ت علي  وم و   نو ت عليًا

 ويفسػل بػو   امة  ُالفنر باد امة ت عليباد ليق   ُ  يفسل ص مو خبروج اللـ؛ لنودما طمرج ا اد امة
ػػػو  ُ ػػػذا اليسػػػم   يسػػػسط عنػػػو ولػػػ  تػػػيسذ وصػػػـ  احمل ػػػـ     صػػػـ  ادػػػاجب ادػػػاجب انػػػو مل ي ػػػا الػػػلـ  ق جُ 
ُػػ  يُسػاس عليػػو  وعلػػى السػػ ؿ   و  ظمنػػع مػػذ ُسػاد صػػ مو؛ لف الفنػػر ىنػػا ت عػلي غػػ  م لػػا  وجػ ب الس ػػا 
ال ػػـ   ومػػذ بػػاب اوق    ُػػ  يفسػػل بػػو  و ذا مل يكػػذ ح امػػة  ُػػ ف اللػػ ع بالػػلـ لػػيق ح امػػة  بينػػو ت عػػلي

ُػػ    واخػػذوا منػػو دًمػػا يسػػ ًا  ُػػذى  للقسلشػػفى  شػػ ص عنػػله  ليػػا للػػلـ يفسػػل ال ػػـ  بيخػػذ دـ يسػػ    
 يفسل ص مو بذل ؛ لنو ليق   امة  والفنر باد امة مذ مفردات املذى   والق  ر اهنا   تفنر.

وصـ   ومفسل  ومف  ؿ ُيو  الُ اؿ الل تُف ا ا وىذا ى  الرابع  صا ب   (:كىاٍلمىٍفعيوؿي ًفيوً قولو: )
 ال ـ   ما مسل عة او معاحة او مكروىة او حمرمة.
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، كىااًلٍشػػًتغىاًؿ بًالاَّاعىػػةً قولػػو: ) ُيسػػل   لل ػػا ب اف يشػػل ا بناعػػة اهلل  (:كىاٍلمىٍفعيػػوؿي ًفيػػًو: ميٍسػػتىحىب 
لق بػذات ال ػـ  مثػا: السػ  ر مػذ سػنذ عد وجا  واف يكف نفسو عقا   ي نيو  ولة مسل عات اخرى تل 

 اف يس ؿ:  ين صا ب.   ال ياـ  وتيخ  الس  ر  وايً ا ت  يا الفنر  و ذل   ذا سابو احل او عا و
تػىعىاًطي اٍلميبىاحىاًت(:  قولو: )كىميبىاحه، ي ين الم ر املعاحة ا غ  ال ـ  مػذ غػ  املفنػرات معاحػة ا  كى

؛ لهنػا تػل ُتْشػِكا -رمح ػب اهلل-ص علي ػا اىػا ال لػب ىنػاؾ مسػا ا يػنيـ  ال ـ   لكذ    مػذ معاحػات ال ػـ 
ور ػػػ ب   والس ػػػ د  و   ُالصػػػا ا العػػػيا  اإلباحػػػة  ي ػػػين   جتػػػل اهنػػػب يس لػػػ ف مػػػثً : يعػػػاح لل ػػػا ب السيػػػاـ

 تػة لكػن ب   ين ػ ف علي ػا؛ لنػو   ع  ولُعق امل ػيط  ىػذه  ل ػا معاحػات لل ػا ب  وت نية الراس  السيارة
ُػػ  تشػػلعو علػػى اإلنسػػاف  لكػػن ب يػػذ روف مسػػا ا تػػل ُتشػػكا عنػػل ب ػػع النػػاس  ُيس لػػ ف: يعػػاح   لل ػػـ   ػػا

لل ا ب بلع ريسو؛ لف ب ع الناس تسيؿ يا عيخ! بل ت ريس  وانا صا ب. نسػ ؿ: ىػذا معػاح. لكػذ بلػع الريػق 
ُ ػػذا     حماولػة لل فيػػف ال نػري مػثً  علػى ال جػو امل لػاد ىػػذا معػاح  وامػا نػػع الريػق   ابل عػو دُ ػػة واحػلة 

لكنػػو مكػػروه؛ لف الريػػق صم ل نػػو مػػذ المػػ ر امل لفػػرة  وىػػذا    عػػكاؿ ُيػػو؛ لنػػو   ظمكػػذ   يفسػػل بػػو ال ػػـ 
ُ ػذا مكػروه   ػذل  ين ػ ف علػى انػو يعػاح لل ػا ب السعلػة   الل رز منو  واما ت قل ن و ُعل و مذ داخا الفب

  ويػػذ روف جػػ از السػػ اؾ لل ػػا ب تعػػا الػػدواؿ  ُي ػػ ز لػػو اف يلسػػ ؾ تعػػا الػػدواؿ الػػل    ػػرؾ عػػ  تو  قػػا بينػػا
ويعػاح برطػ  تعػا الػدواؿ  وامػا ب ػل الػدواؿ   بس اؾ يابق لػيق ُيػو رط بػة تػل تػلخا  ق ُقػو  ُيسػذ لػو ذلػ 

 )جلل ؼ ُػب ال ػا بُال  ي  ا املذى   راىلو  ويسللل ف ا ذل  بينو يذى  اجلُل ؼ   قا ا ادليث: 
  ُل ػذا راوا اف الُ ػا لل ػا ب اف   يسػلاؾ ب ػل زواؿ الشػقق  وعلػى  ػا اطي  عنل اهلل مػذ ريػ  املسػ ،

 ُاملسيلة ُي ا خ ؼ مش  ر.  حاؿ
لىػػةو، كىنىٍحػػًو ذىلًػػكى قولػػو: ) لَّػػلي، كىقػيبػٍ ، كىمىٍضػػًغ ًعٍلػػكو الى يػىتىحى ٍكًؽ طىعىػػاـو ػػػذى املكػػروه الوؿ:  (:كىمىٍكػػريكهه: كى

ُ ػػػذا     لفظػػػو و خراجػػػو  امػػػا بل ػػػو و دخالػػػو  ق الػػػ ؼ  وضػػػ و علػػػى اللسػػػاف املس ػػػ د بػػػو:   و ذوؽ الن ػػػاـ
ُ ػ  مكػروه  قػا ذ ػر املؤلػف    مفنر  ُلػذوؽ الن ػاـ جػا د بػ   راىػة عنػل اداجػة  وامػا  ذا مل ت جػل حاجػة

ضػ ت   عػكت ىػا و   وصػن ت ط ػاـ  مثاؿ وج د اداجة: ل  ُرضػنا اف امػراة جا ىػا ضػي ؼ علػى الفنػ ر
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  تلفظػو و    حىت تلقيد مل حة ىذا الن اـ  ب ضع ع   على اللساف    بيس اف تلذوؽُ  ؟ُيو املل  او  
 تعلل و.

وال لػػ  علكػػاف: علػػ    ويسػػقى عنػػل الفس ػػا  الِ لػػ  السػػ ي م ػػغ ِعلػػ    يل لػػا  :الثػػايناملكػػروه 
ا ب  وعلػػ  تػػ ي   يل لػػا منػػو وضمػػـر علػػى ال ػػ  ُ ػػذا مفسػػل لل ػػـ   يل لػػا منػػو عػػ   ويػػلخا  ق الػػ ؼ

ع    ومثالو: ل  اف  نسانًا اخذ علًكا وم  و مذ تعا اذاف الف ر بساعة او بساعلم وى  ظم غ ُيو   اذف 
وىػذا ال لػ  الػذي ا ُقػو لػيق ُيػو عػ   يل لػا  ذىػ  منػو  ػا السػكر   املؤذف ل  ة الف ر وطلع الف ػر

 و سما ُيكره لو ذل .    يفسل بو ال ـ   طل ع الف رومل ي ل    امل غ  ُاسلقراره ا م  و ب ل 
الثالػػث مػػذ املكروىػػات: تػػاؿ: السعلػػة. وتلنػػا ىػػذا ا السعلػػة الػػل تل ػػرؾ  ػػا الشػػ  ة  ذا مل ي لػػ  علػػى 

 ظنو ترت  ُساد ال ـ  علي ا  قا ُ لناه.
ًغٍيبىةو كىنىٍحًوىىا،قولو: ) ـه، كى  الم ر.  ُال ا ب ضماُظ على صيامو مذ ىذه (:كىميحىرَّ
 والع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر

 

 الػػػػػػػػػػػػػرمحذ بػػػػػػػػػػػػػو يُ  ػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػا و ػػػػػػػػػػػػػا ***
 

:  ا ع   يفسل بو ال ـ    .و ذل  يلخا ا احملـر
.ت ع  املؤلف ىنا حسذ نيػا  ُ نػو  قولو: )كىالى يػىٍقًض(: و ف  ػاف ادكػب  مل يسػا: و  يفسػل ال ػـ 

لػػف عػػ  بس لػػو: و  يس ػػ . حػػىت يعسػػى غلػػظ لكػػذ املؤ   الفس ػػ  اف ال ػػـ    يفسػػل بال يعػػة  وبارتكػػاب اآلثػػاـ
ىػ  قل هلل  م ناىػا اف ال ػـ   ػاـ.   يس ؿ الش ص: ادُسل  تاؿ:   يفسل ص مو. ُىذا المر ا ال ـ   

 واملؤلف ىنا ع  ب لـ الس ا .  لكنو   يس  ؛ لنو   يفسل بو  ينسص اجر ال ـ 
ػػاؼي ًفػػي كيػػل  صىػػٍوـو قولػػو: ) ػػن، ااًلٍعًتكى ػػا كىييسى ادػػق املؤلػػف  (:ًبمىٍسػػًجدول ًلاًلٍشػػًتغىاًؿ بًالاَّاعىػػًة، الى غىٍيرًىى

. تػػاؿ: ويسػػذ ا علكػػاؼ املشػػ  ر ا . و ا علكػػاؼ باملسػػل عات؛ لنػػو تػػاؿ: مسػػل   ومعػػاح ومكػػروه وحمػػـر
املذى  انو   يش،ط ال ػـ  ا ا علكػاؼ  ُي ػ  اعلكػاؼ ال ػا ب وغػ  ال ػا ب  ُلػ  اعلكػف ا اي يػـ  

.   ـ السػػنة وىػػ  غػػ  صػػا بمػػذ ايػػا  ػػا ىػػ  ُصػػ  اعلكاُػػو  لكػػذ املؤلػػف تػػاؿ: ويسػػذ ا علكػػاؼ ا  ػػا صػػـ 
و ػيف ععارتػو تػلؿ علػى انػو   احلقػا ف ؟او يريػل انػو يشػ،ط لػو ال ػـ   ؟يريل اف ا علكاؼ يلي ل مع ال ػـ 



 

  

134 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. ُػ ف  ػاف  ػذل  ُ ػذا علػى خػ ؼ ؛يش،ط لو ال ـ  املشػ  ر ا  خاصة انو تاؿ: ويفسله ما يفسػل ال ػـ 
.  املذى   وال  ي  ا املذى  انو   يش،ط لو ال ـ 

ػػاؼي ًفػػي كيػػل  صىػػٍوـو ًبمىٍسػػًجدو قولػػو: ) ػػن، ااًلٍعًتكى ُي ػػ  ا علكػػاؼ ا  ػػا مسػػ ل  و  ي ػػ   (:كىييسى
 ا علكاؼ ا غ  املس ل.

: -رمحػو اهلل-اإلمػاـ ابػذ رجػ  للق لكػف  قػا تػاؿ املشروع  (:ًلاًلٍشًتغىاًؿ بًالاَّاعىًة، الى غىٍيرًىىاقولو: )
. ُا علكػػاؼ ُعػػرع لللفػػرغ للناعػػة   [ْ]وا ت ػػاؿ ب عػػادة اجلػػالق  ا علكػػاؼ ىػػ  تنػػع ال   ػػق عػػذ اجل  ػػق

ُػػػ ذا سػػػكذ ا   للسػػػكو ا املسػػػ ل  ب ػػػع النػػػاس يل ػػػ ر اف حسيسػػػة ا علكػػػاؼ ىػػػ  السػػػكو ا املسػػػ ل
ُ نػو يظػذ نفسػو م لكًفػا  وىػذا مػا اعلكػف   لػلنياوامػ ر ا  ُو ػ ؿ الن ػاـ  واعل ا بف  ؿ الكػ ـ  املس ل

 ليلفرغ للناعة.
وىػػذا يظ ػػر منػػو اف املؤلػػف يػػرى اعػػ،اط ال ػػـ   ل علكػػاؼ   (:كىيػيٍفًسػػديهي مىػػا يػيٍفًسػػدي الصَّػػٍوـى قولػػو: )

واملش  ر مذ املذى  اف ال ـ  ليق عرطًا ا ا علكاؼ  ُي   ا علكاؼ مػذ ال ػا ب وغػ ه  واف ال ػا ب 
صػػػـ  تنػػػ ع مػػػثً  واعلكػػػف صػػػا ًقا   ا ػػػا او عػػػرب مل يفسػػػل اعلكاُػػػو  لكػػػذ ا علكػػػاؼ يفسػػػل لػػػ  صػػػاـ 

بالقػػاع  ُالقػػاع مػػذ املفنػػرات وىػػ  مفسػػل ل علكػػاؼ  وامػػا ال ػػا والشػػرب للق لكػػف ُ نػػو   يفسػػل بػػو 
 اعلكاُو س ا   اف ذل  هنارًا اـ ليً .

 ٕٔالشريط: 
 *** المتن ***
ػػػػ . د ػػػػُّ،، كىىي ػػػػاجٍّ ُوى ميٍشػػػػتىًمله عىلىػػػػى: ]الرَّابًػػػػعي اٍلحى ػػػػٍُّّ، ]ِ، ][حى ، ّ[كىحى ػػػػوجو [كىمىٍحجي

عىاؿو ًفيًو.ْ]  [كىأىفػٍ
ُ. :  أىمَّا اٍلحىاج،، فػىهيوى

، كىىيوى كيل،: .أ   مىًحل، كىاًجبو
 

 
 لنا ف امل ارؼ. [ْ]
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ُ. .  ميٍسًلمو
ِ. .  بىاًلغو
ّ. .  عىاًقلو
ْ. .  حيرٍّ

 كىمىًحل، سينَّةو، كىىيوى كيل،: .ب 
ُ. .  ميٍسًلمو
 ميمىي زو. .ِ
ّ. .  عىاًقلو

 فىًمٍنوي:كىأىمَّا اٍلحىُّ،،  .ِ
: .أ   كىاًجبه كىىيوى

ُ. . ـً  حىجَّةي اٍْلًٍسالى
 كىعيٍمرىتيوي. .ِ
ا اٍلمىٍنذيكري. .ّ  كىكىذى

. .ب  ا ذىًلكى  كىأىمَّا الس،نَّةي، فػىهيوى مىا عىدى
ّ. .  كىأىمَّا اٍلمىٍحجيوجي، فػىهيوى اٍلبػىٍيتي
 كىأىمَّا اٍْلىفػٍعىاؿي ًفي اٍلحىُّ ، فىًهيى أىٍشيىاءي: .ْ

ـي ًمنى الٍ  .أ  ٍحرىا ، كىلىوي ًميقىاتىاًف:أىحىديىىا: اٍْلً رى ميٍحرًـو  ًميقىاًت، كىأىالَّ ييجىاًكزىهي غىيػٍ
ُ. :  ًميقىاته زىمىاًني ، كىىيوى

. .أ   شىوَّاؿه
ًة. .ب   كىذيك اٍلًقٍعدى
 كىعىٍشره ًمٍن ًذم اٍلًحجًَّة. .ج 
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 فىالى ييٍحًرـي:
لىوي. .ُ  قػىبػٍ
 كىالى بػىٍعدىهي. .ِ

ا .ِ ًؼ اٍلبػيٍلدى  ًف.كىًميقىاته مىكىاًني : يىٍختىًلفي بًاٍخًتالى
ٍحرىاـً بػىٍينى: .ب  يػَّره ًفي اٍْلً  كىىيوى ميخى

ـى بًاٍلحىُّ . .ُ هىا أىٍحرى ت،ًع: بًأىٍف ييٍحًرـى بًاٍلعيٍمرىًة فىًإذىا فػىرىغى ًمنػٍ  التَّمى
 كىاٍلًقرىاًف بًأىٍف ييٍحًرـى ًبًهمىا. .ِ
رىاًد بًأىٍف ييٍحًرـى بًاٍلحىُّ  ميٍفًردنا. .ّ فػٍ  كىاٍْلً

 كىاٍْلىٍفضىلي التَّمىت،عي.
 لىب ي:كىيػي  .ج 

ُ. . ٍحرىاـً  ًعٍندى اٍْلً
 كىبػىٍعدىهي. .ِ

ًإذىا أى  .د  عىةي أىٍشيىاءى:كى ـى عىلىٍيًو سىبػٍ ـى حىري  ٍحرى
 أىٍخذي: .ُ

 الشٍَّعًر. .أ 
 كىاٍْلىٍظفىاًر. .ب 
 كىتػىٍغًايىةي الرٍَّأًس. .ِ
 كىليٍبسي اٍلمىًخيًط. .ّ
ْ. :  كى

 شىم، الا يًب. .أ 
. .ب   كىالتَّاىي،بي
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 كى  .ٓ
. .أ   قػىٍتلي صىٍيًد اٍلبػىر 
 كىأىٍكليوي. .ب 
 دي الن كىاًح.كىعىقٍ  .ٔ

. ؼه  كىًفي الرٍَّجعىًة ًخالى
 كىاٍلوىٍطءي ًفي اٍلفىٍرًج. .ٕ

: ٍرأىةي كىالرَّجيًل ًإالَّ  كىاٍلمى
 ًفي ليٍبًس اٍلمىًخيطً  .أ 
ًإٍحرىاميهىا ًفي كىٍجًههىا فػىقىٍط. .ب   كى

: .ق   كىمىٍن فػىعىلى مىٍحظيورنا كىجىبى عىلىٍيًو اٍلًفٍديىةي، كىًىيى
ا .ُ ًث شىعىرىاتو فىصىاًعدن ـه. ًفي  ىالى  دى
ِ. .  كىًفيمىا ديكفى ذىًلكى ًفي كيل  كىاًحدو: ميد، طىعىاـو
 كىًفٍديىةي  .ّ

 تػىٍغًايىًة الرٍَّأًس. .أ 
 كىليٍبًس اٍلمىًخيًط. .ب 
 كىشىم  الا يًب. .ج 

ـه   =دى
اهي ًبًمٍثًلًو ًمنى النػَّعىًم. .ْ  كىًفٍديىةي قػىٍتًل الصٍَّيًد ًفدى
 كىًفٍديىةي اٍلوىٍطًء: .ٓ

نىةه. .أ   بىدى
 ُّ،.كىيػىٍفسيدي ًبًو اٍلحى  .ب 
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ـي: .ك   كىيىٍحري
ُ. .  صىٍيدي اٍلحىرىـً
 كىشىجىريهي. .ِ
 كىنػىبىاتيوي. .ّ
ًدينىًة ًإالَّ مىا تىٍدعيو اٍلحىاجىةي ًإلىٍيًو. .ْ  كىكىذىًلكى ىيوى ًمٍن حىرىـً اٍلمى

 كىييسىن، أىٍف: .ز 
ىىا، كىيىٍخريجى ًمٍن أىٍسفىًلهىا. .ُ  يىٍدخيلى مىكَّةى ًمٍن أىٍعالى
ٍعبىةى ًمٍن بىاًب بى  .ِ ٍيبىةى.كىيىٍدخيلى اٍلكى  ًني شى

أي بًاٍلبػىٍيًت فػىيىاي  .ح  عنا. وىؼى كىيػىٍبدى  ًبًو سىبػٍ
عنا. .ط    يمَّ يىٍسعىى سىبػٍ
تػ عنا.أ يمَّ يىٍحًلقي  .م  ،  يمَّ قىٍد حىلَّ ًإٍف كىافى ميتىمى  كىيػيقىص ري
ـى بًاٍلحىُّ . .ؾ   فىًإذىا كىافى يػىٍوـي التػٍَّرًكيىًة أىٍحرى
 يػىٍوـى عىرىفىةى.دى ًإلىى عىرىفىةى فػىوىقىفى ًبهىا  يمَّ صىعى  .ؿ 
  يمَّ يىٍدفىعي بػىٍعدى غيريكًب الشٍَّمًس. .ـ 
 هىا.ًمنػٍ  يمَّ يىٍأًتي اٍلميٍزدىًلفىةى، كىيىٍأخيذى حىصىى اٍلًجمىاًر  .ف 
  يمَّ ييٍصًبحي ًبمىٍشعىرو. .س 
 كىيػىٍرًمي اٍلًجمىارى. .ع 
..ؼ   كىيىٍحًلقي أىٍك يػيقىص ري
  يمَّ ييًفيضي ًإلىى مىكَّةى فػىيىايوؼى كىيىٍسعىى. .ص 
.  يمَّ  .ؽ   يػىٍرًجعي ًإلىى ًمننى كىيػىٍرًمي بىًقيَّةى اٍْلىيَّاـً
  يمَّ يػىٍرًجعي بػىٍعدىىىا ًإلىى مىكَّةى فػىيىايوؼى لًٍلوىدىاًع  يمَّ يىٍخريجي. .ر 
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ٍيًو  .ش  ػلَّمى كىصىػاًحبػى رى النًَّبي  صىلَّى اللَّػوي عىلىٍيػًو كىسى هي قػىبػٍ ًضػيى اللَّػوي رى –كىيػىزيكري بػىٍعدى
هيمىا  -عىنػٍ

 اٍلحىُّ :كىأيرٍكىافي  .ت 
ُ. .  اٍلويقيوؼي
 كىطىوىاؼي الز يىارىًة. .ِ
ـي. .ّ ٍحرىا  كىاٍْلً
 كىالسٍَّعيي. .ْ

 كىكىاًجبيوي: .ث 
ـي ًمنى اٍلًميقىاًت. .ُ ٍحرىا  اٍْلً
 كىاٍلويقيوؼي ًإلىى اللٍَّيًل. .ِ
 كىاٍلمىًبيتي ًبميٍزدىًلفىةى ًإلىى بػىٍعدى ًنٍصًف اللٍَّيًل. .ّ
 .ىن كىاٍلمىًبيتي ًبًمنى  .ْ
 كىالرٍَّميي. .ٓ
ؽي  .ٔ  .كىاٍلًحالى
 كىطىوىاؼي اٍلوىدىاًع. .ٕ

: سينَّةه. .خ  ري ذىًلكى  كىغىيػٍ
 كىأىرٍكىافي اٍلعيٍمرىًة: .ذ 

ُ. .  الاَّوىاؼي
ـي. .ِ ٍحرىا  كىاٍْلً
 كىالسٍَّعيي ًفي أىكىانًًو. .ّ

ؽي ًفي أىكىانًًو. .ض   كىكىاًجبػيهىا: اٍلًحالى
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: .غ   فىمىٍن تػىرىؾى
 ريٍكننا لىٍم يىًتمَّ نيسيكيوي ًإالَّ ًبًو. .ُ
بػىرى  .ِ .كىمىٍن تػىرىؾى كىاًجبنا جى ـو  هي ًبدى
 كىمىٍن تػىرىؾى سينَّةن فىالى شىٍيءى عىلىٍيًو. .ّ

 فػىٍرعه: كىتيسىن، اٍْليٍضًحيىةي: .ظ 
، كىًعٍنًدم: كىًمٍن غىٍيرًىىا .ُ  ًمٍن بىًهيمىًة اٍْلىنٍػعىاـً

 بًػ: .أ 
ُ. .  جىذىًع ضىٍأفو
 كى ىًني  غىٍيرًًه. .ِ

 صىًحيحو ًمٍن سىاًئًر اٍلعيييوًب. .ب 
ًة إً  .ِ  لىى آًخًر يػىٍومىٍيًن ًمٍن أىيَّاـً التٍَّشرًيًق.يػىٍوـى اٍلًعيًد بػىٍعدى الصَّالى
هىا، كىالس،نَّةي: .ّ  كىيػىتىصىدَّؽي ًمنػٍ

 أىٍكلي الثػ،ليًث. .أ 
اءي الثػ،ليًث. .ب  ًإٍىدى  كى
 كىالتَّصىد،ؽي بًالثػ،ليًث. .ج 
 كىمىٍن أىرىادى أىٍف ييضىح يى فىالى يىٍأخيٍذ ًمٍن: .ْ

 شىٍعرًًه. .أ 
 كىالى بىشىرًًه. .ب 

ٍيئنا.  =شى
 :كىاٍلعىًقيقىةي  .أ أ 

 عىًن: .ُ



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

141 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 اٍلجىارًيىًة: شىاةه. .أ 
: شىاتىاًف. .ب  ـً  كىعىًن اٍلغيالى
 ٍذبىحي يػىٍوـى السَّاًبًع.يي  .ِ
 كىاٍْليٍضًحيىًة ًإالَّ أىٍف: .ّ

.ٍابى يي  .أ   خى أىٍجدىاالن
 مى.كىييٍاعى  .ب 

 *** الشرح ***
، كىأىفػٍعىاؿو قولو: ) ىذه ارب ة امػ ر:  (:ًفيوً  الرَّاًبعي اٍلحىُّ،، كىىيوى ميٍشتىًمله عىلىى: حىاجٍّ، كىحىٍُّّ، كىمىٍحجيوجو

 حاج  وحج اي الُ اؿ  وحم  ج وى  بيت اهلل ادراـ  واُ اؿ ا ادج.
، حيػرٍّ قولو: ) ، عىاًقػلو ، بىػاًلغو ، كىىيوى كيل، ميٍسػًلمو ىػذه ارب ػة عػروط    (:أىمَّا اٍلحىاج،: فػىهيوى مىًحل، كىاًجبو

 صم  ادج     ذا اجلق ت.
صمػػػ  ادػػػج علػػػى الكػػػاُر و  ي ػػػ  منػػػو  قػػػا تلنػػػا؛ لف  ػػػا ال عػػػادات  . ُػػػ اإلسػػػ ـالشػػػرط الوؿ: 

 عرط ا اإلس ـ  وبينا ىذا ا اوؿ ال  ة.
 واإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ واللقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروط ***
 

ادج ىػ  ال عػادة الػل ُ ُ نو ي   منو  ي رج بو ال يب  ُ ف  اف دوف اللقييدالعل غ. ُالشرط الثاين: 
   وتالػػت: يػػا رسػػ ؿ اهلل املقيػػد؛ لف امػػراة ُر ػػت  ق النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب صػػعي ا ت ػػ  مػػذ ال ػػيب غػػ 

وينػ ي عنػو اإلحػراـ وليػو  لكػذ ح ػو     ُي   ادج مذ ال يب غػ  املقيػد)ن ب  ولِ  اجر،تاؿ:  ؟احذا حج
   صمدئ عذ ح ة اإلس ـ.

 .؟ملاذا تاؿ املؤلف: بالغ س:
    ي ين عروط ال ج ب.لنو يلكلب عذ ادج ال اج جػ:

 الشرط الثالث: ال سا. ُ  ي   مذ انجمن ف و  صم  عليو.
 الشرط الرابع: ادرية. الل تسابا الرؽ  ُالرتيق   صم  علي ب ادج.
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تر ػو لل لػب بػو؛ لنػو  -رمحػو اهلل–وبس  عرط خامق وتل ذ ػره اهلل عػد وجػا ا  لابػو  ول ػا املؤلػف 
}َولِلَػػػِو َعلَػػػى النَػػػاِس ِحػػػجا اْلعَػْيػػػِت َمػػػِذ اْسػػػَلنَاَع  ِلَْيػػػِو سػػػلناعة  تػػػاؿ اهلل عػػػد وجػػػا: ذُ ػػػر ا  لػػػاب اهلل وىػػػ : ا 

   ُا سلناعة عرط وى  مل  الداد والراحلة.[َٜٚسِعيً ع مكؿ عقراف: 
، ميمىي زو، عىاًقلو قولو: )  لكػذ   علػى واما ادج املسن ف ُي ػ  ادػج  (:كىمىًحل، سينَّةو: كىىيوى كيل، ميٍسًلمو

وجو الفرض ُي   مذ املسلب املقيد ال اتا  وت ؿ املؤلف: دميد. ُيو مػا ُيػو؛ لف ادػج ي ػ  مػذ غػ  املقيػد  
ق لل ػ ي  ا املػذى   ُ نػلنا اإلسػ ـ ُػ  ي ػ  ادػج  ُل  تاؿ: وى   ا مسلب عاتا. لكاف ىذا ادؽ واُو

نجمن ف   ُرًضا و  نفً   خب ؼ ال يب دميػدًا  ػاف او مذ الكاُر   ُرًضا و  نفً   وال سا ُ  ي   ادج مذ ا
 غ  دميد ُ ف ادج ي   منو.

ا اٍلمىٍنذيكري قولو: ) ، كىعيٍمرىتيوي، كىكىذى ـً : حىجَّةي اٍْلًٍسالى ، كىىيوى وامػا ادػج تػاؿ:  (:كىأىمَّا اٍلحىُّ،، فىًمٍنوي كىاًجبه
نو واج  بسع  مذ املكلػف  ُال اجػ  شرع  ومُقنو واج   ومنو سنة. وادج ال اج  منو واج  بيصا ال

بيصا الشرع ى  ح ػة واحػلة ا ال قػر  تػاؿ املؤلػف: ُقنػو واجػ  وىػ  ح ػة اإلسػ ـ وعقرتػو. وىػذا ايً ػا 
عقػرة  تُي   على اإلنساف اف ضمج ا ال قر مػرة واف ي لقػر ا ال قػر مػرة  ُػ ف حػج ملقلً ػا صػ   واج 
ػرض ال  اللقلع ُ نػو ي لقػر عقػرة    قػرة  و ف حػج تارنًػا ُكػذل   و ف حػج مفػرًداواسسنت عنو ُرض ادج ُو

ا صػػفة اإلُػػراد تػػال ا: اف ضُمػػـر بػػادج   ب ػػل ُراغػػو منػػو اف  -رمح ػػب اهلل-اإلسػػ ـ  وحػػذا ذ ػػر ب ػػع الفس ػػا  
لن ػػيب لهنػػب ي جعػػ ف ال قػػرة علػػى الفػػ ر  ُسػػال ا: ب ػػلما يفػػرغ مػػذ ادػػج معاعػػرة طمػػرج  ق ال ؟ضمػػـر بػػال قرة. ملػػاذا

ويػػػيِ ب قػػػرة.  ذف ىػػػذا ال اجػػػ  بيصػػػا الشػػػرع  وىنػػػاؾ واجػػػ  كخػػػر بسػػػع  مػػػذ املكلػػػف  ذ ػػػر املؤلػػػف منػػػو 
ا  بنذره ول    مسيلة  تاؿ: و ذا املنذور. ُقذ نذر ادج تاؿ: هلل عل  نذر اف احج ىذا ال اـ. وج  عليو الُ 

  اف تل حج ح ة اإلس ـ.
 .؟ ـ وادج املنذورىا صم  ادج ا مسيلة اخرى غ  ح ة اإلس س:
نس ؿ: مذ عرع ا ح ة او عقرة ول   انت نفً  ُ نو صم  عليو   ام ا ُل ػ  عليػو بالشػروع   جػ:

ىنػاؾ امػػ ر الػلخ ؿ ُي ػػا مسػل   لكػػذ   ام ػا واجػػ  ومن ػا ادػػج وىػ  مػػذ ابرزىػا؛ لف اهلل عػػد وجػا تػػاؿ: 
  رجػا ذىػ  ملن ًعػا بػادج او بػال قرة ُلقػا وصػا  ق مكػة وراى [ٜٙٔ}َواَِ ا ا اْدَػَج َواْلُ ْقػَرَة لِلَػِوع مالعسػرة: 
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زمحػػػػة املنػػػػاؼ ت ػػػػ  وتكاسػػػػا ورجػػػػع  ق بلػػػػله  نسػػػػ ؿ: يرجػػػػع  ق بلػػػػله حمرًمػػػػا و  ينس ػػػػ   حرامػػػػو    ب  ػػػػاـ 
املناسػػ   ُػػاإلحراـ   طمػػرج منػػو اإلنسػػاف بُر ػػو  ُقػػثً   نسػػاف  ػػاف ي ػػل  وتنػػع صػػ تو وان ػػرؼ ُ ػػ تو 

  ول  اف  نسػانًا دخػا ا اإلحػراـ   ان ػرؼ وعػـد وحػـد ولػعق ثيػاب امل ػيط انػو لػذ يكقػا انسن ت وبنلت
   با ىػ  علػى  حرامػو عػا  ذلػ  اـ اإل  ُػاإلحراـ   يل لػا منػو باجليػار  ؟ىذه ال قرة ُ ا  لا مذ  حرامو

 ُي     امو.
 ػػة الفاسػػلة ولػػ   انػػت وىنػاؾ مسػػيلة راب ػػة ظمكػػذ اف تُل ػق ايً ػػا ا ادػػج ال اجػػ  وىػػ : ت ػا  اد

نفً   ويك ف  ُساد ادج بالقػاع تعػا الل لػا الوؿ  ُقػذ جػامع تعػا الل لػا الوؿ ُسػل ُسػل ح ػو ويلدمػو 
  قالو وصم  عليو ت ا  ىذه اد ة الفاسلة مذ ال ػاـ السػادـ  والل لػا الوؿ ضم ػا برمػ  القػرة مػع ادلػق 

الرم   وادلػق وعنػلنا النػ اؼ وم ػو السػ    ُػ ذا اتػى بػاثنم مػذ او اللس    او ب  ه اثنم مذ ث ثة  عنلنا 
ىػذه الث ثػة ُسػل  لػا الل لػا الوؿ  و ف مل يػيت بػػاثنم من ػا ُ ػ  مل يل لػا الل لػا الوؿ  ُػ ف جػامع تعػػا 
ذل  ُسل ح و   ذف ىذا ى  ادج ال اج   واما السنة ُ   ما علا ذل   ُػ ف اإلنسػاف يكثػر مػذ ادػج مػا 

  ق ذل  سعيً .اسلناع 
ا ذىًلكى قولو: )  ي ين ما علا ادج ال اج . (:كىأىمَّا الس،نَّةي، فػىهيوى مىا عىدى
ادج يك ف  ق بيت اهلل ادراـ  و   ُيشرع لننسػاف اف ضمػج  (:كىأىمَّا اٍلمىٍحجيوجي، فػىهيوى اٍلبػىٍيتي قولو: )

)  تشػل الرحػاؿ     ق صػلى اهلل عليػو وسػلب:  ق غ ه ُيس ل بس ة وي لسػل ُ ػل ا ويشػل الرحػا  لي ػا  تػاؿ 
 .ث ثة مساجل: املس ل ادراـ  ومس لي ىذا  واملس ل الت ى،

عىػاؿي ًفػي اٍلحىػُّ ، فىًهػيى أىٍشػيىاءي قولو: ) صػفة ادػج  ونػذ رىا  -رمحػو اهلل–  سػاؽ املؤلػف  (:كىأىمَّػا اٍْلىفػٍ
 يذ ر اربع مسا ا ا الُ اؿ ا ادج:على سعيا اإلناؿ  لكذ نريل اف نعم اف املؤلف ىنا س

 اوً : سيذ ر اُ اؿ ادج بلسلسل ا الدمين.
 ثانًيا: سيعم لنا احملظ رات.
 ثالثًا: سيعم لنا ار اف ادج.
 رابً ا: سيعم لنا ال اجعات.
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 وما علا ذل  دما ذُ ر ا صفة ادج غ  الر اف وال اجعات ُ   سنة.
 وواجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 

 حمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ***
 

ػػرى قولػو: ) ػاًكزىهي غىيػٍ ـي ًمػنى اٍلًميقىػػاًت، كىأىالَّ ييجى ٍحػرىا ػػديىىا: اٍْلً عىػػاؿي ًفػي اٍلحىػُّ ، فىًهػػيى أىٍشػيىاءي: أىحى كىأىمَّػا اٍْلىفػٍ
ًة، كىعىٍشػره ًمػٍن ًذم اٍلحً  ، كىذيك اٍلًقٍعدى : شىوَّاؿه ، كىلىوي ًميقىاتىاًف: ًميقىاته زىمىاًني ، كىىيوى لىػوي، ميٍحرًـو ػًة، فىػالى ييٍحػًرـي قػىبػٍ جَّ

واِدج  ل ا ص ي ة  ُ  ضمـر لل ج تعا اع ره   صم ز ال ج اف  واَدج  الَس لةذو و   ذو الِس لة (:كىالى بػىٍعدىهي 
 و  ضمـر ب ل انس ا  ىذه الع ر.

افً قولػػو: ) ًؼ اٍلبػيٍلػػدى ػػاًني : يىٍختىًلػػفي بًػػاٍخًتالى ت املكػػاين ث ثػػة اصػػناؼ: النػػاس ا امليسػػا (:كىًميقىػػاته مىكى
 مك ي ف  ومذ دوف امل اتيت  ومذ  ان ا ورا  امل اتيت ويسق ف الُس .

نعػػػلا اوً  بػػػاملك : اىػػػا مكػػػة ضمرمػػػ ف لل ػػػج مػػػذ مكػػػة  ولل قػػػرة مػػػذ ادِػػػا: اللن ػػػيب او غػػػ  اللن ػػػيب  
 واملس  د اف طمرج مذ حلود ادـر ُي ـر مذ اِدا.

وغػ ه: املػراد مػذ بلػله. ي ػين لػ   ػاف  اجللػِ ا ضمػـر مػذ مندلػو  تػاؿ الثاين: مذ  اف دوف امل اتيت ُ ذ
رجا مثً  مذ اىا ُجلة ُلو اف ضمـر مذ حلود ُجلة تعا اف يفارؽ جلة  و  يل م اف ضمـر مذ نفق املنػدؿ  

 و ف  اف  حرامو مذ املندؿ احسذ حىت يس   النريق  لو حمرًما.
 ي ػػػا  ق مكػػػة    بػػػاملرور علػػػى ميسػػػات مػػػذ امل اتيػػػت او الثالػػػث: مػػػذ  ػػػاف ورا  امل اتيػػػت  ي ػػػين  

 حماذا ا  ُ ذا يلدمو اف ضمـر مذ امليسات.
والنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب ذ ػػر امل اتيػػت  ُقيسػػات اىػػا امللينػػة: ذو ادليفػػة  وميسػػات اىػػا الشػػاـ: 

ات عػرؽ  وذات عػرؽ ال فة  وميسات اىا اليقذ: يلقلب  وميسات اىا ذمػل: تػرف  وميسػات اىػا ال ػراؽ: ذ
 .-رض  اهلل عنو–اخللف ىا  اف بل تيت مذ النيب صلى اهلل عليو وسلب او بل تيت مذ عقر 

نا اوؿ ع   اإلحراـ مذ امليسات   لقة اإلحراـ مذ امليسات تل قذ امريذ:   ذف عُر
 المر الوؿ: اصا اإلحراـ  واصا اإلحراـ حكقو ر ذ ُ  ي   ادج و  ين سل    بو.

ر الثاين:   نو مذ امليسات  وىذا واج   ف تر ػو جػ ه بػلـ  ُلػ  اف رجػً  مػذ اىػا امللينػة جػاوز الم
 ذا ادليفة واحـر ب لىا ُ ليو دـ.
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ـً قولو: ) ٍحرىا يػَّره ًفي اٍْلً  ىذه النساؾ  انساؾ ادج وى : اللقلع واإلُراد والسراف. (:كىىيوى ميخى
ت،ًع: بًأىٍف ييٍحًرـى بً قولو: ) ـى بًاٍلحىُّ  التَّمى هىا، أىٍحرى وىذا مسيل بك نو احـر بػال قرة  (:اٍلعيٍمرىًة، فىًإذىا فػىرىغى ًمنػٍ

ا اعػػ ر ادػػج  ُػػ ذا احػػـر بػػال قرة ا اعػػ ر ادػػج   حػػج مػػذ عامػػو  ويػػذ ر حػػا الفس ػػا  سػػع ة عػػروط من ػػا 
مػػثً  احػػـر مػػذ ذي عػػروط لللقلػػع ومن ػػا عػػروط ل جػػ ب الػػلـ   ذف ىػػذا ىػػ  امللقلػػع  رجػػا مػػذ اىػػا امللينػػة 

ادليفػة وذىػػ   ق مكػػة م لقػرًا وجلػػق ا مكػػة وب ػل لسػػة ايػػاـ جػا ت ايػػاـ ادػػج ُ ػج ُ ػػذا امللقلػػع  وىػػ  
يو خ ؼ.-رمحو اهلل–اُ ا النساؾ على مذى  اإلماـ امحل     ُو

ي ػين يلػيب  ػج وعقػرة السراف وى  الثاين مذ النساؾ  وضمػـر  قػا  (:كىاٍلًقرىاًف: بًأىٍف ييٍحًرـى ًبًهمىاقولو: )
ا  حراـ واحل  وصفة السراف   فة اإلُراد    ا وج ب اللـ وا نية اإلحراـ  ُ   ين ي ادج وال قرة  واما 

 املفرد ُين ي ادج وجتدئ اُ اؿ ادج عذ اُ اؿ ال قرة بالنسعة للسارف.
رىاًد: بًأىٍف ييٍحًرـى بًاٍلحىُّ  ميٍفًردناقولو: ) فػٍ  رف م و ال قرة.  يس (:كىاٍْلً
 .-رمحو اهلل–واللقلع اُ ا النساؾ  قا ذ رنا ا مذى  اإلماـ امحل  (:كىاٍْلىٍفضىلي التَّمىت،عي قولو: )
هي قولو: ) ، كىبػىٍعدى ٍحرىاـً وىذا على سعيا ا سل عاب  ُ ف الللعية مسػل عة  يلػيب عنػل  (:كىيػيلىب ي ًعٍندى اٍْلً

 رم  نرة ال سعة. اإلحراـ ويسلقر ا الللعية ب له  ق 
واآلف  ث  منكب حليث ع ل  ج ُيف ب ىذه املسا ا ُ ًقػا جيػًلا  وباملناسػعة دراسػة الشػ   مساربًػا 
لف لػػو دمػػا ي ػػم علػػى رسػػ خو ا الػػذىذ  واملسػػا ا الػػل تل لق ػػا وتنعس ػػا ارسػػخ ا تلعػػ  وذىنػػ  مػػذ املسػػا ا 

الل لػيب ب ػل الف ػا  وحػذا جتػلوف ا  لػ  الفس ػا   الل تل لق ا وليق حا تنعيق ا حيات   حىت ل   اف ىذا
يس لػ ف: ُيسػذ ا خنعػة عيػل الفنػر اف يُعػم حػب مػا طمرجػ ف ا ز ػاة الفنػر ويػيمرىب بال ػلتة.  -رمح ب اهلل–

ز ػػاة الفنػػر  ذا ُاخرجػػت يػػـ  ال يػػل ب ػػل ال ػػ ة لكػػذ تعػػا غػػروب اػػق ال يػػل  ؟ُ ػػا الد ػػاة جتػػدئ ب ػػل ال ػػ ة
ة  ُيكػػػره ذلػػػ  وىػػػذا ىػػػ  ال ػػػ ي  ا املػػػذى   واملسػػػيلة ُي ػػػا خػػػ ؼ ُع  ػػػ ب   يػػػرى ُ كق ػػػا  ػػػداة  راىػػػ

اإلجدا   لكذ املذى  اهنا جتدئ ب ل ص ة ال يل ما دامت ا يـ  ال يل ولكذ ُيكره ذلػ   و ف مل طمرج ػا ا 
 خنعػػة يػـ  ال يػل صمػ  عليػػو ت ػاوىا حػىت لػػ  غربػت الشػقق ُ نػو يس ػػي ا  وحػذا ذ ػر احكػػاـ ز ػاة الفنػر ا

عيػل الفنػػر لػو مناسػػعة  اوؿ ذلػػ  اف النػاس حػػليث  ع ػػل  ػذه ال عػػادة ُلػػذ  ىب بيحكام ػا ارسػػخ ا السلػػ   
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والمػػر الثػػاين: اف مػػذ مل طمرج ػػا ُ نػػو طمرج ػػا ب ػػل صػػ ة ال يػػل علػػى سػػعيا  راىػػة اللػػيخ  وحػػىت لػػ  تلنػػا:  ف 
لف ر  وىذه مسيلة اص لية عنػل اىػا ال لػب  وتل ا تل خرج ُيلدمو ت اوىا  والصا اف ال اجعات تك ف على ا

ي ػين الشػرع امرنػا بد ػاة الفنػر وحػلد لنػا وتلًػا ُقػذ مل  ؟ىا الس ا  صم  بالمر الوؿ اـ يفلسػر  ق امػر جليػل
ىذه مسيلة اص لية ُي ا خ ؼ بم اىا  ؟يؤدىا ا ىذا ال تت ىا صم  عليو الس ا  اـ نس ؿ: سسنت عنو

 قػا تػرر صػاح  خمل ػر –واصػ ؿ املػذى   ؟مر الوؿ او يفلسػر  ق امػر جليػلال لب  الس ػا  ىػا صمػ  بػال
 اف الس ا  صم  بالمر الوؿ.  -الل رير

 الظػػػػػػػػػػػػػ اىر نلػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػذ وذ ػػػػػػػػػػػػػروا
 الس ػػػػػػػػػػػػػػػػا  الفا ػػػػػػػػػػػػػػػػت ا تكػػػػػػػػػػػػػػػػراره

 

*** 
*** 

 الوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا وال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 اإلجػػػػػػػػدا   ػػػػػػػػذا ضػػػػػػػػل عنػػػػػػػػل والن ػػػػػػػػ 

 

 الفا ت الس ا .ىذه سلة ام ر مذ مسل يات المر مذ ضقن ا ا 
عىةي أىٍشيىاءى  قولو: ) ـى عىلىٍيًو سىبػٍ ـى حىري ًإذىا أىٍحرى ىذه سع ة ام ر ى  مذ حمظ رات اإلحراـ  ت،ت  علػى  (:كى

اإلحػػراـ  وىػػػذه احملظػػػ رات ُي ػػا عػػػلة تساسػػػيب  اللسسػػػيب الوؿ: اف ىػػذه احملظػػػ رات من ػػػا مػػا ىػػػ  مشػػػ،ؾ بػػػم 
 ؿ  ومن ا ما طملص بو النسا . ىذا تسسيب.الرجاؿ والنسا   ومن ا ما طملص بو الرجا

واللسسػػيب الثػػاين: اف من ػػا مػػا جتػػ  ُيػػو الفليػػة  ذا ُُ ػػا عقػػًلا او نسػػيانًا او ج ػػً    ُػػرؽ  ومن ػػا مػػا 
 جت  ُيو الفلية  ف ُُ ا عقًلا و  جت   ف ُُ ا ناسًيا او جاىً .

الوؿ  ومن ػػػا مػػػا   ضمػػػا    ومػػػذ اللسسػػػيقات الخػػػرى املل لسػػػة بػػػذل : اف من ػػػا مػػػا ضمػػػا بالل لػػػا 
 بالل لا الثاين  و ت  ا واحل مذ ىذه اللسسيقات تساسيب اعيا  مذ  رة.

ػػعىًر(: الوؿ: اخػػذ الشػػ ر  وتػػاؿ املؤلػػف: اخػػذ الشػػ ر. وب  ػػ ب يُ ػػ  بس لػػو: حلػػق  قولػػو: )أىٍخػػذي الشَّ
اخػذ الشػ ر سػ ا  اخػذه حلًسػا او  اخذ الش ر؛ لف احملـر ى  ؟الش ر. ُيي قا اعب وادؽ ا الل ع  عذ املسيلة

تً ػا او نلًفػػا او غػػ  ذلػ   ُكلػػو مػػذ احملظػػ رات  وسػ ا  ا ذلػػ  عػػ ر الػػراس او عػ ر اي م ضػػع مػػذ العػػلف   
  لو مذ احملظ رات.

 الثاين: اخذ الظفار  تسليب الظفار. قولو: )كىاٍْلىٍظفىاًر(:
 صق  وب   ب لو تف يا.الثالث: ت نية الراس مب  قولو: )كىتػىٍغًايةي الرٍَّأًس(:
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الرابػع: لػػعق امل ػيط واملػػراد بػو مػػا  ػاف مف ػػً  علػى ع ػػ  او اع ػا  مػػذ  قولػو: )كىليػػٍبسي اٍلمىًخػػيًط(:
العػػلف  مف ػػا علػػى العػػلف او علػػى ب  ػػو  وامػػا  ػػرد وجػػ د اجليػػ ط ا اللػػعق ىػػذا    عػػكاؿ ُيػػو  ُقػػثً  لػػ   

و خياطة حػىت   تنسػا  صمػ ز  ؟اجليػ ط  ُقػا ادكػب ا لػعق ىػذا اإلزار والػردا  اف عنلؾ  زار او ردا  ا طُر
وليق مذ امل يط؛ لف امل ػيط ىػ  عػّ  عنػو الفس ػا  ل ػعط ىػذه املسػيلة: انػو مػا  ػاف مف ػً  علػى ع ػ  او 
اع ػػا  مػػذ العػػلف  وحػػذا اخللفػػ ا ا لُػػعق مثػػا املشػػل  لػػ  وضػػ و  لفػػو مػػذ غػػ   دخػػاؿ ال قػػاـ  ىػػا يكػػ ف 

لل لقػػا : ُقػػذ منػػع تػػاؿ:  ف ىػػذا لُػػعق مف ػػا وجتػػري ال ػػادة بلعسػػو علػػى ىػػذه احيئػػة  تػػ  ف ؟ بًسػػا للق ػػيط
 ُيك ف مذ احملظ رات  ولعق امل يط ىذا احملظ ر طملص بالرجاؿ.

:) وىػذاف حمظػ راف واحػل  والنيػ  سػ ا   ػاف تنيعًػا ا العػلف اـ ا  قولو: )كىشىم، الا ٍيًب، كىالتَّاىي،ػبي
 الث ب اـ عب الني  ت ًلا ُ  صم ز لو ذل .
، كىأىٍكليوي(: و  شمػا حمظػ ر واحػل ُػ  صمػ ز لػو اف يسلػا ال ػيل و  اف يي لػو   قولو: )كىقػىٍتلي صىٍيًد اٍلبػىر 

 ذا مل ي ػػل مػػذ اجلػػو واخػذه جػػاز  وت لػػو: صػػيل  لكػذ املنػػع مػػذ ا لػو مسيػػل مبػػا صػػاده او ِصػيل مػػذ اجلػػو  امػا
ال . طمرج صيل الع ر  ُل  اف احملـر وى  ا طريسو ذى   ق جله وذىػ   ق الع ػر واصػناد مػذ الع ػر ُقػا 

 صم ز ذل  و  بيس؛ لنو مذ صيل الع ر. ؟ادكب
و ُليػة  وعسػل النكػاح عسل النكاح حمظ ر  لكذ عسل النكاح حمظ ر ليق ُيػ قولو: )كىعىٍقدي الن كىاًح(:

ا اإلحػػراـ عسػػل ُاسػػل  والفاسػػل والعاطػػا م ناشمػػا واحػػل ا اغلػػ  الحػػ اؿ    ا بػػاب النكػػاح ُػػ هنب يفرتػػ ف 
بػم الفاسػل والعاطػا  ورمبػا ُرتػػ ا ايً ػا ا بػاب ادػج  لكػػذ اغلػ  مػا يشػل ر ُيػػو اللفريػق بػم الفاسػل والعاطػػا 

ُيو: ىذا نكاح غ  ص ي  باتفاؽ املذاى   باتفاؽ اىا ال لػب  ى  النكاح  والنكاح العاطا ى  الذي نس ؿ 
مثا: نكاح املراة ا عل ا  ُ ذا يساؿ:  نو نكاح باطا  ومثػا نكػاح ذات احملػـر  ُسػل   يكػ ف   ي لػب مثػا 
الخت مذ الرضاعة ُنس ؿ: ىذا نكاح باطا و  نس ؿ: ُاسل  واما ما اخللف ُيو ُيساؿ: ُاسل. والنكاح ا 

حما خ ؼ بم اىا ال لػب  ُقػن ب مػذ يسػ ؿ: ىػ  صػ ي .  ؟راـ علـ ص لو حما اتفاؽ او حما خ ؼاإلح
ومن ب مذ يس ؿ: ى  ُاسل   ت،ت  عليو كثاره  والصا اف الفاسل   ت،تػ  عليػو كثػاره لكػن ب يرتعػ ف علػى 

ع النػػ ؽ  ُػػ ف النكػػاح الفاسػػل ولػػيق العاطػػا وط  الشػػع ة ب ػػع الحكػػاـ  ُقػػذ ذلػػ  دػػ ؽ النسػػ   ووتػػ  
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النكػػاح الفاسػػل   يفػػرؽ بػػم الػػدوجم تفريًسػػا مػػذ غػػ  طػػ ؽ بػػا يػػيمره الساضػػ  اف ينلػػق  و ػػذل  يل ػػق ُيػػو 
 النس  و  يُ اما م املة ال ط  احملـر حراًما حمً ا.

:) ؼه ي ػين ىػا الرج ػة جتػ ز ا اإلحػراـ او   جتػ ز  وال ػ ي  ا املػذى   قولو: )كىًفػي الرٍَّجعىػًة ًخػالى
 از الرج ة وي   ذلػ   مػثً  رجػا طلػق امراتػو تعػا اإلحػراـ طلسػة واحػلة وب ػلما احػـر  تالػت لػو: سػاحمين ج

الػػ اب: ن ػػب ت ػػ  رج ل ػػا؛ لف الرج ػػة ليسػػت  نشػػا  ل سػػل النكػػاح  ؟ورج ػػين. ُراج  ػػا  ىػػا ت ػػ  الرج ػػة
   ق عػػػػ  د و ف  ػػػػاف و سمػػػػا ىػػػػ  اسػػػػللامة للنكػػػػاح الصػػػػل  و  ضملػػػػاج ُي ػػػػا  ق عسػػػػل جليػػػػل و   ق ويل و 

 يسل   ُي ا اإلع اد.
وىػػذا ىػػ  كخػػر احملظػػ رات  والػػ ط  ىػػ  اغلػػظ احملظػػ رات  والػػ ط  ا  قولػػو: )كىالٍػػوىٍطءي ًفػػي اٍلفىػػٍرًج(:

 الفرج لو ث ثة اح اؿ:
ادػػػاؿ الوق:  ف  ػػػاف تعػػػا الل لػػػا الوؿ ُ نػػػو ي،تػػػ  عليػػػو لسػػػة امػػػ ر: اإل   والفسػػػاد  ووجػػػ ب 

ػة  ُ ػذا تعػا الل لػا  الس ا   ووج ب الفلية وى  بلنػة  ووجػ ب امل ػ  ُيػو  ومثالػو:  ػيف صمػامع ا يػـ  عُر
 الوؿ  جامع ا ليلة مددلفة.

ادػػاؿ الثانيػػة:  ذا جػػامع ب ػػل الل لػػا الوؿ وتعػػا الل لػػا الثػػاين  ُ نػػو   يفسػػل ح ػػو  ُػػ ف  ػػاف مل 
ضمػػـر مػػذ ادػػا  ؟ُنسػػ ؿ لػػو: ارجػػع حمرًمػػا  ملػػاذاينػػف طػػ اؼ اإلُاضػػة ُ ليػػو اف ضُمػػـر  لنػػو  لػػا الل لػػا الوؿ 

 لين ؼ  ُ هنب يس ل ف: ىنا ُسل  حرامو ومل يفسل ح و. ُي ـر مذ جليل  وين ؼ حمرًما  ويلدمو عاة.
اداؿ الثالثة:  ذا جامع ب ل الل لا الثاين  ي ين رمى نرة ال سعة وحلق او ت ر وطاؼ وسػ ى  ُسػل 

 ؟املعيػت مبػػو ليػايل اللشػػريق  بسػ  عليػو رمػػ  القػرات  ُ ػػامع ُقػاذا عليػػو  لػا الل لػا الثػػاين لكػذ بسػػ  عليػو
 عليو الُ سا لكذ   يفسل ح و و  يؤثر ذل  ا وج ب ادج   ذف القاع ب ل الل لا الثاين جا د.

ٍرأىةي كىالرَّجيًل ًإالَّ ًفي ليٍبًس اٍلمىًخيًط(: مػذ احملظػ ر الػذي يريل اف يعم لنػا اف املػراة تسػلثو  قولو: )كىاٍلمى
 ذ رناه وى  لُعق امل يط  ُاملراة تلعق امل يط.
ػػا فػىقىػػٍط(: ػػا ًفػػي كىٍجًههى ًإٍحرىاميهى ي ػػين املػػراة حمظػػ ر علي ػػا ت نيػػة وج  ػػا والرجػػا   ضمظػػر عليػػو  قولػػو: )كى

ف  لي ػا ت نية وج و  وىذا بالنسعة للقراة  ذا مل تكذ   رة الرجاؿ   ما  ذا  انت   رة رجاؿ يروهنا وينظػرو 
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ُ هنا تسلؿ على وج  ا عيًئا ت ن  بو وج  ا لكذ  ذا  انت ا اجليقة مع النسا  و  ي جل رجاؿ ُ  صمػ ز 
 حا اف ت ن  وج  ا.
 ٕٕالشريط: 

مػا الػذي ي،تػ  علػى ُ ػا عػ   مػذ  -رمحػو اهلل-م املؤلػف اآلف سػيع قولو: )كىمىػٍن فػىعىػلى مىٍحظيػورنا(:
 .؟ىذه احملظ رات
ػػبى عىلىٍيػػًو اٍلًفٍديىػػةي  كىمىػػنٍ قولػػو: ) الفليػػة حػػا عػػلة صػػ ر  من ػػا: مػػا يكػػ ف  ط ػػاـ   (:فػىعىػػلى مىٍحظيػػورنا كىجى

 مسكم.
ـه، كىًفيمىا ديكفى قولو: )كىمىٍن فػىعىلى مىٍحظيورنا كىجىبى عىلىٍيًو اٍلًفٍديىةيل  ا دى ًث شىعىرىاتو فىصىاًعدن : ًفي  ىالى كىًىيى

الفليػة من ػػا ُليػة علػػى الل يػ   ويسػػقي ا الفس ػا  ُليػػة الذى  طمػ  ُي ػػا   (:اـو ذىلًػكى ًفػػي كيػػل  كىاًحػدو ميػػد، طىعىػػ
  ىذه ثػ ث خيػارات: ال ػياـ ث ثػة ايػاـ  [ٜٙٔ}َُِفْليٌَة ِمْذ ِصَياـٍ َاْو َصَلَتٍة َاْو ُنُسٍ ع مالعسرة: تاؿ ت اق: 

واحل وىػ  مػذ اخػذ عػ رة  اإلط اـ سلة مسا م  النس  ذب  عاة  وىناؾ مسا ا صم  ُي ا  ط اـ مسكم
سػػلة  ؟واحػػلة او عػػ رتم  ُ ليػػو  ط ػػاـ مسػػكم عػػذ الشػػ رة و ط ػػاـ مسػػكينم عػػذ الشػػ رتم. وعشػػريذ عػػ رة

 مسا م الذي ى  ُلية الذى.
ـه قولو: ) ا دى ًث شىعىرىاتو فىصىاًعدن }َُِفْليَػٌة ِمػْذ ِصػَياـٍ َاْو َصػَلَتٍة واللـ ىنا علػى الل يػ   (:كىًىيى ًفي  ىالى

 .[ْٜٙٔو ُنُسٍ ع مالعسرة: اَ 
ػػا ديكفى ذىلًػػكى ًفػػي كيػػل  كىاًحػػدو ميػػد، طىعىػػاـو قولػػو: ) يقػػا دوف ثػػ ث عػػ رات ا  ػػا واحػػل مػػل  (:كىًفيمى ُو

 ط اـ   ط اـ مسكم عذ  ا ع رة.
ـه قولو: ) }َُِفْليَػٌة ل يػ  والػلـ ىنػا علػى ال (:كىًفٍديىةي تػىٍغًايىًة الرٍَّأًس، كىليٍبًس اٍلمىًخيًط، كىشىم  الا يػًب، دى

 .[ِٜٙٔمْذ ِصَياـٍ َاْو َصَلَتٍة َاْو ُنُسٍ ع مالعسرة: 
اهي ًبًمٍثًلًو ًمنى النػَّعىمً قولو: ) ًلا ََُ دَاٌ  ِمْثُا تاؿ ت اق:  (:كىًفٍديىةي قػىٍتًل الصٍَّيًد ًفدى }َوَمْذ تَػلَػَلُو ِمْنُكْب ُملَػَ ق 

يل  ما اف يكػ ف صػيل لػو ِمثْػا مػذ  يقػة الن ػاـ  وىػذا  ف  ػاف ت ػى   ال [َٜ٘ما تَػَلَا ِمَذ النَػَ ِبع ماملا لة: 
ُيػػو ال ػػ ابة ُيؤخػػذ بس ػػا  ب  و ف مل يسػػع ُيػػو ال ػػ ابة ُيسػػلره عػػل ف  ومػػا   ِمثْػػا لػػو مػػذ  يقػػة الن ػػاـ 
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  ُ ذا ُيو السيقة  تُسلر ىذه السيقػة ُػ ف عػا  اعػ،ى  ػذه السيقػة ط اًمػا واط ػب املسػا م  و ف عػا  صػاـ عػذ
  ا مسكم ي ًما  وي اؼ خيار ثالث  ذا  اف لو ِمثا مذ الن ب اف يذب  املثا.

ودمػػا يُنعػػو  ليػػو ىنػػا اف مػػذ احملظػػ رات الػػل تػػلخا ا تلػػا ال ػػيل: تلػػا الػػراد  تػػل ُيشػػكا علػػى ب ػػع 
 ز تلل ػا؛ الناس؛ لهنب   ي ُر ف اف الراد مذ ال يل ُييِ ا املشاعر ُيسلا جرادة  ُالرادة مذ ال يل   صم

 لف الراد دما صم ز ا لو ب ناع ال لقا  ول  مل جتر عادة ب ع الناس بي لو    انو معاح ال ا.
نىةه، كىيػىٍفسيدي ًبًو اٍلحىُّ، قولو: ) وىذا  ذا  اف ال ط  تعا الل لا الوؿ  ويفسل بػو  (:كىًفٍديىةي اٍلوىٍطًء: بىدى

 ادج ي ين  ذا  اف تعا الل لا الوؿ.
ـً ) قولو: ـي صىٍيدي اٍلحىرى انل ى مػذ حمظػ رات اإلحػراـ ويعػم اآلف حمظػ رات تل لػق بػادـر ولػ  مل  (:كىيىٍحري

. ُ  صم ز تلا ال يل ا مكة حىت ل  انل يػت مػذ مناسػ  ادػج  يكذ اإلنساف حمرًما  ُساؿ: وضمـر صيل ادـر
 وانل يت مذ  حرام .

ا تنػع عػ ره ونعاتػو الخ ػريذ اللػذيذ ح ػ  مػذ غػ  زراعػة   صمػ ز ايً ػ قولو: )كىشىجىريهي، كىنػىبىاتيوي(:
 اآلدم   اما  نساف زرع ا بيلو ع   واتلل و ُ  حرج  لكذ املس  د الذي نعت مذ غ  غرس اآلدم .

ػػةي ًإلىٍيػػوً قولػػو: ) ًدينىػػًة، ًإالَّ مىػػا تىػػٍدعيو اٍلحىاجى ػػرىـً اٍلمى ػػذىًلكى ىيػػوى ًمػػٍن حى و تلػػا حػػـر امللينػػة   صمػػ ز ُيػػ (:كىكى
ال يل  لكذ ل  ح ا تلا صيل ا امللينة ُليق ُيو جدا  خب ؼ حـر مكة ُفيو الدا   و ػذل  الرخ ػة ا 
حـر امللينة مذ ج ػة اخػذ النعػات والشػ ر اوسػع ُي ػ ز اخػذ مػا تػلع   ليػو اداجػة  امػا حػـر مكػة ُػ  صمػ ز 

 اخذ ما دعت  ليو اداجة    اإلذخر.
و ا ىا مكة  وحـر امللينة مذ ع   ق ث ر  وامػا عػ  ُ ػ  جعػا م ػروؼ وحـر مكة م روؼ حملد ي ُر

  طمفػػى علػػى اىػػا امللينػػة  وعػػ  جعػػا  عػػ  ا جنػػ ب امللينػػة م ػػروؼ  ُامللينػػة ضمػػل حرم ػػا حػػل جنػػ ر وىػػ  
)مػا بػم ع   وحل اايل وى  ث ر  وحػل عػرت  وغػرر وىػ  مػا جػا  ا ادػليث  تػاؿ صػلى اهلل عليػو وسػلب: 

  وعلػػى  ػػا حػػاؿ ُ نػػاؾ تفاصػػيا ا ىػػذه املسػػيلة لكػػذ عػػ  جعػػا م ػػروؼ  وامػػا ثػػ ر ُ ػػ  جعػػا راـ، بلي ػػا حػػ
 ص   خلف جعا ُاحل.
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ػا، كىيىٍخػريجى ًمػٍن أىٍسػفىًلهىاقولو: ) ىى عنػلنا الػلخ ؿ املسػن ف الػلخ ؿ  (:كىييسىن، أىٍف يىٍدخيلى مىكَّةى ًمػٍن أىٍعالى
 ف ا دخػػ ؿ مكػػة اف يػػلخا مػػذ اع ىػػا مػػذ ثنيػػة  ػػلا   وطمػػرج  ق مكػة والػػلخ ؿ  ق املسػػ ل ادػػراـ  ُاملسػػن

 مذ اسفل ا.
ػٍيبىةى قولو: ) ٍعبىةى ًمٍن بىاًب بىًني شى ول ػا مػراده مسػ ل الك عػة  مػذ بػاب بػين عػيعة وبػاب  (:كىيىٍدخيلى اٍلكى

 تريػ  لكػذ حملو ا صػ ذ املسػ ل ادػراـ  ُكػاف م جػ ًدا  ق ؟بين عيعة ايذ حملو ا واتع املس ل ادراـ اليـ 
ضاؽ املناؼ على الناس ُعاب بين عيعة مكانو ا ال  ذ  ول  رايػت ب ػع ال ػ ر السلظمػة ل جػلت بابًػا ا 

 وسط ال  ذ  ىذا العاب ى  باب بين عيعة.
عناقولو: ) أي بًاٍلبػىٍيًت فػىيىايوىؼى ًبًو سىبػٍ   ذا دخا املس ل ادراـ ُل يلو الن اؼ. (:كىيػىٍبدى

أي بًا عنا،قولو: )كىيػىٍبدى ،  يمَّ قىٍد حىلَّ ًإٍف كىافى  ٍلبػىٍيًت فػىيىايوؼي ًبًو سىبػٍ عنا،  يمَّ يىٍحًلقي أكى يػيقىص ري  يمَّ يىٍسعىى سىبػٍ
تػ عنػػػا ىػػػذه صػػػفة ادػػػج اآلف  دخػػػا املسػػػ ل ادػػػراـ ينػػػ ؼ   يسػػػ ى  والنػػػ اؼ والسػػػ   ىػػػذا مشػػػروع (: ميتىمى

ا ال جػ ب او لػيق علػى سػعيا ال جػ ب  لكػذ لل قيع  و  نس ؿ: واج  لل قيع؛ لنو تل يكػ ف علػى سػعي
نسػػػ ؿ: املشػػػروع لكػػػا اد ػػػاج املفػػػرد والسػػػارف وامللقلػػػع اف يعػػػلا بػػػالن اؼ   بالسػػػ      ب ػػػل ذلػػػ  طمللفػػػ ف  
ُػامللقلع ضملػق او يس ػػر  والسػارف واملفػػرد   ضملػق و  يس ػػر  وىػذا النػ اؼ وىػػذا السػ   بالنسػػعة للقلقلػع ىػػ  

ال قرة  و لا مذ ال قرة  ويل لا ىنا  لػً   ػامً   ضمػا لػو ُيػو  ػا احملظػ رات  ط اؼ ال قرة  والس   س   
 واما السارف واملفرد ُن اُو ىذا ى  ط اؼ السلـو وس يو ى  س   ادج الذي ى  س   الر ذ.

و:  والن اؼ ا ادج ث ثة اطُ 
 الوؿ: الن اؼ ر ذ  وى  ط اؼ اإلُاضة.

 ال داع. الثاين: الن اؼ ال اج   وى  ط اؼ
.  الثالث: الن اؼ املسن ف  وى  ط اؼ السلـو

وىذا الذي ذ رناه بالنسعة للسارف واملفرد ى  ط اؼ سنة  ُ ف مل ينػف   حػرج عليػو  لكػذ   صمػ ز 
لػػو اف يػػذى  ويعلػػلئ بالسػػ    يسػػ ؿ: انػػا لػػذ اطػػ ؼ طػػ اؼ السػػلـو ولكػػين سيسػػ ى سػػ   ادػػج. ُ ػػذا   

 سلـ ط اؼ.صم ز؛ لف الس     ي   مذ غ  ت
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تػ عناقولو: ) ،  يمَّ قىٍد حىلَّ ًإٍف كىافى ميتىمى  ُادلق واللس   والل لا ىذا للقلقلع. (: يمَّ يىٍحًلقي أكى يػيقىص ري
ـى بًاٍلحىُّ  قولو: ) ىذا للقلقلع  اما السػارف واملفػرد  ذا  انػا تػل احرمػا مػذ  (:فىًإذىا كىافى يػىٍوـي التػٍَّرًكيىًة أىٍحرى
 حرام قػػػا  و ذا مل يكػػػذ حمرًمػػػا مػػػذ تعػػػا و ػػػاف مػػػذ اىػػػا مكػػػة مػػػثً  واحػػػـر يػػػـ  ال،ويػػػة ُ ػػػذا  تعػػػا ُ قػػػا علػػػى

 ص ي .
ـى بًػػاٍلحىُّ  قولػػو: ) ػػافى يػىػػٍوـي التػٍَّرًكيىػػًة أىٍحػػرى ػػا يػىػػٍوـى عىرىفىػػةى  ،فىػػًإذىا كى ىػػ  مل  (: يػػمَّ صىػػعىدى ًإلىػػى عىرىفىػػةى فػىوىقىػػفى ًبهى

مػػذ السػػنذ  والػػذىاب  ق مػػو واملكػػث ُي ػػا تػػارة يكػػ ف واجعًػػا وتػػارة يػػذ ر الػػذىاب  ق مػػو يػػـ  ال،ويػػة؛ لنػػو 
ػػة نس ػػل ىنػػا؛ لف الصػػػا ا  ػػة ي ػػين الليلػػة الػػػل تعػػا عُر يكػػ ف مسػػل ًعا  ُاملكػػث مبػػو يػػـ  ال،ويػػػة وليلػػة عُر
ػػة حكقػػو الليلػػة الػػل تليػػو حكق ػػ ا الحكػػاـ اف الليلػػة تكػػ ف تاب ػػة لليػػـ  ال حػػق   لليػػـ  السػػابق لكػػذ يػػـ  عُر
ػة مل ي ػ    ػة تعػا يػـ  عُر ػة ليلػة عُر حكب اليـ   والليلػة الػل تسػعسو لػيق حػا حكػب ىػذا اليػـ   ُلػ  وتػف ب ُر
ػة مػذ الف ػر عنػل ادنابلػة ومػذ الػدواؿ عنػل الق ػ ر  ُاملكػث مبػو تػارة يكػ ف مسػل ًعا  قػا  ُيعلا ال ت ؼ ب ُر

  املكث مبو ليايل اللشريق  واتا ما ضم ا بو ال اجػ  تلنا: يـ  ال،وية والليلة الل تليو  وتارة يك ف واجًعا وى
ىػػذا لػػيق  ؟اف ظمكػػث اغلػػ  الليػػا  ي ػػين ا ثػػر مػػذ الن ػػف  واملكػػث مبػػو ايػػاـ اللشػػريق ولػػيق ليػػايل اللشػػريق

 ب اج  لكنو ى  الُ ا اف يك ف مسامو ا مو.
ة  ل ا م تف و  يلـد اف ييِ  ق العا.  وعُر

ػا يمَّ يىٍدفىعي بػىعٍ قولو: ) هى و ف اخػذ  (:دى غيريكًب الشٍَّمًس،  يمَّ يىٍأًتي اٍلميٍزدىًلفىةى، كىيىٍأخيذى حىصىى اٍلًجمىاًر ًمنػٍ
 مذ غ ىا اجدا.
املشػ ر ادػػراـ ويػػلع  اهلل عػد وجػػا عنػػله حػػىت يسػفر جػػًلا   يػػلُع مػػذ  (:رو  يػػمَّ ييٍصػػًبحي ًبمىٍشػػعى قولػػو: )
 مددلفة  ق مو.
رمػ  نػرة ال سعػة  -ا ىػذا اليػـ  الػذي ىػ  يػـ  ال يػل-والقػار الػل يرمي ػا  :(كىيػىٍرًمي اٍلًجمىارى قولو: )

 الك ى بسعع ح يات.
 ويك ف تل  لا الل لا الوؿ او الص ر. (:كىيىٍحًلقي أىٍك يػيقىص ري قولو: )
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ػػػةى فػىيىايػػػوؼى كىيىٍسػػػعىىقولػػػو: ) ؼ ب ػػػل حلسػػػو او تس ػػػ ه يفػػػيع  ق مكػػػة ُينػػػ   (: يػػػمَّ ييًفػػػيضي ًإلىػػػى مىكَّ
ويس ى  اما الن اؼ ُ ذا   بل منو  و  يلـد اف يك ف يـ  ال يل وظمكذ تيخ ه لكذ ى  ر ذ  ُ ػذا النػ اؼ 
ى  ط اؼ اإلُاضة وى  لل قيع: للقفرد وللقلقلػع وللسػارف  وامػا السػ   ُ لػى امللقلػع اف يسػ ى    عػكاؿ  

السػلـو ُلػيق عليػو سػ   كخػر  و ف مل  ف  انػا تػل سػ ى ب ػل طػ اؼ  ؟واما السارف واملفػرد ىػا علي قػا السػ  
 يسع مع ط اؼ السلـو او مل ينف اصً  للسلـو ُ  بل اف يس ى؛ لف ىذا الس   ر ذ وى  س   ادج.

ة النس   ب ل ط اؼ السلـو او ب ػل طػ اؼ اإلُاضػة  والس     بل اف يك ف عس  ط اؼ مذ اطُ 
ب ػػل منل ػػف الليػػا  مػػذ  ؟ يعػػلا وتػػت صػػ لولػػيق ىنػػاؾ  عػػكاؿ  امػػا بالنسػػعة للنػػ اؼ ُنػػ اؼ اإلُاضػػة مػػىت

منل ػػف ليلػػة مددلفػػة  ُػػ ذا مشػػى مػػذ مددلفػػة؛ لنػػو يُػػرخص لل ػػاج الػػلُع مػػذ مددلفػػة ب ػػل منل ػػف الليػػا ُػػ ذا 
دُع مذ مددلفة ب ل منل ف الليا وذى   ق مكة وطاؼ تعا طل ع الف ر ص  ط اُػو  والسػ   يكػ ف ب ػل 

 الن اؼ.
ـً  يػمَّ يػىٍرًجػعي ًإلىػى مً قولػو: ) ايػاـ مػو ىػذه يرمػ  ا  ػا يػـ  مػذ ايػاـ اللشػريق   (:ننػى كىيػىٍرًمػي بىًقيَّػةى اٍْلىيَّػا

 القرة ال  رى والقرة ال سنى والقرة الك ى   ا واحلة من ا بسعع ح يات على ىذا ال،تي .
ويكػ ف طػ اؼ الػ داع ب ػل انل ػا   :( يمَّ يػىٍرًجعي بػىٍعدىىىا ًإلىى مىكَّةى، فػىيىايوؼى لًٍلوىدىاًع،  يػمَّ يىٍخػريجي قولو: )

 نيع املناس   ويك ف ىذا ى  كخر ع له بالعيت  وط اؼ ال داع واج . 
ة  قػا ذ رنػا ث ثػة  وباملناسػعة ُاملالكيػة  خػالف ا الق ػ ر ا حكػب اثنػم من ػا   -رمح ػب اهلل–والطُ 

: سنة. واملالكيػة تػال ا ُيػو: واجػ . والق  ػ ر تػال ا ا طػ اؼ الػ داع: واجػ . الق  ر تال ا ا ط اؼ السلـو
واملالكية تال ا ُيو: سػنة. امػا اإلُاضػة ُقلفػق علػى ر نيلػو عنػل القيػع  ومػذ غػ  الػلخ ؿ ا اللفاصػيا نسػ ؿ: 

  ف ط اؼ اإلُاضة ر ذ با تفاؽ.
ٍيًو قولو: ) رى النًَّبي  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىصىاًحبػى هي قػىبػٍ هيمىا-كىيػىزيكري بػىٍعدى  ... (:-رىًضيى اللَّوي عىنػٍ
ػػٍعيي قولػػو: ) ـي، كىالسَّ ٍحػػرىا ، كىطىػػوىاؼي الز يىػػارىًة، كىاٍْلً ػػُّ : اٍلويقيػػوؼي ػػافي اٍلحى ىػػذه الرب ػػة ىػػ  ار ػػاف  (:كىأيرٍكى

ة  و ط ؽ ال ت ؼ ىنػا   يُػراد بػو اف الػالق   ي ػ   ادج  اوحا: ال ت ؼ  واملراد بال ت ؼ ىنا ال ت ؼ ب ُر
ػة  منو الػ ػة  ُػاملراد ىنػا املكػث ب ُر ػة وىػ  جػالق ا السػيارة ُي ػ  ويكػ ف وتػف ب ُر ر ذ  ُػ ذا ذىػ   ق عُر
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ػة  ق ُ ػر يػـ  الن ػر  ولػ  جػا  دظػة لػق  وضم ا اإلتيػاف  ػذا الػر ذ  ذا وتػف ولػ  دظػة مػذ ُ ػر يػـ  عُر
ة  ق ُ ر الن ة   خرج من ا ا ارب ة وعشريذ ساعة مذ ُ ر عُر  ر ص  لو ىذا الر ذ  وتػل ث اين ودخا عُر

يلدمو دـ  ف  اف تػل دخل ػا ا الن ػار ومل ظمكػث اي جػد  مػذ الليػا  ُ ػذا عليػو دـ لكػذ ح ػو صػ ي   و ف 
دخل ا ا الليا وجلق ُي ا جدً ا يس ًا مذ الليا ومل يسف عيًئا مذ الن ار ص  ح ػو مػذ غػ  دـ لكػذ ُاتلػو 

ػة سػنلو اف ػة مػذ ب ػل الػدواؿ  ق اف ت ػرب الشػقق واوؿ  سنة ال ت ؼ   ذف عنػلنا ال تػ ؼ ب ُر يػلخا  ق عُر
 ما ت رب ظمش   لكذ   طمرج تعا ال روب؛ لنو   بل مذ مكث جد  مذ الليا. 

ػة اي دظػة مػذ ليػا او هنػار خػ ؿ الربػع وال شػريذ سػاعة   ذف ضم ا ال ت ؼ الر ذ باإلتياف  ق عُر
ذ ضم ػػا بػو الػر ذ و  ضم ػػا بػو ال اجػ      ذا وتػػف مػذ الف ػر  ق الف ػػر  ر ػذ ال تػ ؼ ضم ػػا بل ظػة لكػ

 جدً ا مذ الليا  س ا  وتف جدً ا مذ الليا وحله او وتف جدً ا مذ الن ار وم و جد  مذ الليا.
وادالة الثالثة: ضم ا  ا الر ذ وال اج  وتف ت  ا السنة وى  مذ جا  ا الليػا ُسػط  ُ ػذا يكػ ف 

 دـ وح و ص ي  لكذ ُاتلو السنة. تل اتى بالر ذ وال اج  وليق عليو
يعػػلا وتػػت طػػ اؼ الديػػارة مػػذ ب ػػل منل ػػف ليلػػة مددلفػػة  ىػػ  ليلػػة مددلفػػة  (:كىطىػػوىاؼي الز يىػػارىةً قولػػو: )

 باعلعارىا املعيت مبددلفة وى  ليلة ال يل باعلعار اف صعي ل ا ال يل.
 .؟مباذا ينل   وتت ط اؼ اإلُاضة س:
  اف ع ً ػػػا مػػػذ اد ػػػاج تػػػاؿ: نسػػػيت اف اطػػػ ؼ طػػػ اؼ وتػػػت طػػػ اؼ اإلُاضػػػة مسػػػلقر  ُلػػػ جػػػػ:

اإلُاضة  ُ ين ذىعت  ق مكة ُو لت  ػا الُ ػاؿ    النػ اؼ. ُ ػذا عليػو اف يرجػع وينػ ؼ  ُ تػت طػ اؼ 
اإلُاضة   ينل ػ   ػل ولػ  خرجػت ايػاـ اللشػريق  ولػ  انل ػى عػ ر ذي اد ػة  ولػ  انل ػت السػنة  ولػ  تػذ ر 

 ب ل ملة.
ٍحرى  ـي(:قولو: )كىاٍْلً  اإلحراـ   ين سل النس  ب  ه وى  نية اللخ ؿ ا النس . ا
ناه. قولو: )كىالسٍَّعيي(:  وى  الرابع مذ الر اف وتل عُر
 ي ين واج  ادج. قولو: )كىكىاًجبيوي(:
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ـي ًمنى اٍلًميقىاتً قولو: ) ٍحرىا نػا مػذ  ػاف دوف (:كىكىاًجبيوي: اٍْلً نػا حكقػو  وعُر نا امل اتيت  املك  عُر  وعُر
نا اىا امل اتيت.  امل اتيت  وعُر

ة هنارًا ومل يسف جدً ا مذ الليػا  (:كىاٍلويقيوؼي ًإلىى اللٍَّيلً قولو: ) ة  ق الليا  ُ ف وتف ب ُر ال ت ؼ ب ُر
 ص  ح و لكذ عليو دـ لف ات ال اج .

ًبيػػتي ًبًمنىػػقولػػو: ) ًبيػػتي ًبميٍزدىًلفىػػةى ًإلىػػى بػىٍعػػدى ًنٍصػػًف اللٍَّيػػًل، كىاٍلمى ُيتػػا انجمػػدئ ا املددلفػػة اف  (:ىن كىاٍلمى
ظمكث ُي ا  ق ن ف الليا  وختللػف عػذ املعيػت مبػو  املعيػت مبددلفػة  ق ن ػف الليػا  ولػ  جػا  تعػا ن ػف 
الليا بساعة ُ لق ىذه الساعة   دُع ب ل منل ف الليا ص  لو املعيت  خب ؼ املعيت مبػو ليػايل اللشػريق 

مرع  الكرم  ا غاية املنل ى وى  ظاىر   ـ عيخ اإلسػ ـ ابػذ تيقيػة  ُالع ر ا الفل ى وى  الذي اخلاره
ا عرح ال قلة اف املعيت مبو   ضم ا    مبكث م ظب الليا  واملعيت مبددلفػة  ق ب ػل ن ػف الليػا وم ظػب 
الليا ي ين ا ثر مذ ن فو بل ظو   ذا  اف الليا مثً  عشر ساعات ُ لق لق ساعات ولق دتا ق ُسل 

 ت.با
رمػػػ  القػػػرات  نػػػرة ال سعػػػة يػػػـ  ال يػػػل  والقػػػرات الػػػث ث ا  ػػػا يػػػـ  مػػػذ ايػػػاـ  (:كىالرٍَّمػػػيي قولػػػو: )

 اللشريق.
ؽي قولو: )  واد ؽ اي ادلق او اللس  . (:كىاٍلًحالى

وىػػ  ايً ػػا مػػذ واجعػػات ادػػج ويكػػ ف ب ػػل انس ػػا  املناسػػ  وصم ػػا كخػػر  قولػػو: )كىطىػػوىاؼي الٍػػوىدىاًع(:
 ع له بالعيت.

ري ذىلًػكى سيػنَّةه(: ي ػين غػ  ىػذه ال اجعػات والر ػاف الػل ذ رناىػا  غ ىػا دمػا ذُ ػر ا صػفة  قولو: )كىغىيػٍ
 ادج ُ   مذ سنذ ادج.

ػػٍعيي ًفػي أىكىانًػوً قولػو: ) ـي، كىالسَّ ٍحػرىا ، كىاٍْلً ػافي اٍلعيٍمػرىًة: الاَّػوىاؼي وت لػو: ا اوانػو. انػا   ادري مػػا  (:كىأىرٍكى
ضملقا اف يك ف ت له ال،تي  ا الس    بيف ر ػذ السػ     ضم ػا    ب ػل النػ اؼ  ُلػ   الذي يس ل بو 

 س ى اوً  تعا الن اؼ مل ي   وىذا م و ص ي   ُ ف الس     ي      ب ل ط اؼ.
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ؽي ًفي أىكىانًوً قولو: )  ي ين اف يك ف ح تػو ب ػل انل ػا  ط اُػو وسػ يو  امػا لػ  حلػق (:كىكىاًجبػيهىا: اٍلًحالى
 تعا الن اؼ ُ ف ىذا ادلق ُ ا للق ظ ر و  يك ف واجًعا ضم ا بو الل لا.

ػػٍن تػىػػرىؾى ريٍكننػػا، لىػػٍم يىػػًتمَّ نيسيػػكيوي ًإالَّ بًػػوً قولػػو: ) تػػرؾ طػػ اؼ اإلُاضػػة   جػػا   ق امللينػػة وتػػاؿ: انػػا  (:فىمى
 تر ت ط اؼ اإلُاضة. يساؿ:   يلب نسك   ُ جع ُييِ بن اؼ اإلُاضة.

(: ،مىٍن تػىرىؾى كىاًجبناقولو: )كى  ـو بػىرىهي ًبدى وننعػو ىنػا  ق اف الػلـ ا تػرؾ ال اجػ  علػى ال،تيػ   خبػ ؼ  جى
اللـ الذي ا احملظ ر ُليػة مػذ صػياـ او صػلتة او نسػ  علػى الل يػ      ُػ،ؾ ال اجػ  عليػو دـ ذبػ  عػاة 

  ق اىلو.على الل يم  ُ ف مل صمل ُ نو ي ـ  ث ثة اياـ ا ادج وسع ة  ذا رجع 
ػػٍيءى عىلىٍيػػًو(: ،قولػػو: )كىمىػػٍن تػىػػرىؾى سيػػنَّةن   ذف الػػ،ؾ:  مػػا تػػرؾ ر ػػذ   يػػلب النسػػ     بػػو  او تػػرؾ  فىػػالى شى

 واج  ُ ليو دـ  او ترؾ سنة ُسل ُاتو ُ ا السنة و  ع   عليو.
حكػب  -رمحػو اهلل–انلسػا ا ىػذا الفػرع  ق الكػ ـ عػذ الضػاح  والػذبا    وسػيعم  قولو: )فػىٍرعه(:

 الذب  ا مسيللم: الض ية وال سيسة.
 الض ية حكق ا السنية وليست واجعة. (:كىتيسىن، اٍْليٍضًحيىةي قولو: )
ـً قولػػو: ) ػػًة اٍْلىنٍػعىػػا ػػن، اٍْليٍضػػًحيىةي ًمػػٍن بىًهيمى و يقػػة الن ػػاـ: اإلبػػا والعسػػر وال ػػنب  ُػػ  ي ػػ  مػػذ  (:كىتيسى

 غ ىا.
 ُيو مل ظاف:  -رمحو اهلل–وىذا الل رؼ مذ املؤلف  (:رًىىاكىًعٍنًدم: كىًمٍن غىيٍ قولو: )

املل ػػظ الوؿ: اننػػا مػػذ اوؿ الكلػػاب  ق ىػػذا امل ضػػع ا اواخػػر ال عػػادات مل ظمػػر علينػػا مسػػيلة واحػػلة 
تعا ىذه تاؿ ُي ا: وعنػلي  ػذا. وىػذا يػللنا علػى طريسػة الل ػنيف الػل مشػى علي ػا اىػا ال لػب ا الل ػنيف 

ػق الفس    اهنب ي ن ػق اخلياراتػو و  ُو ق مذى  مذ املذاى  الفس ية الرب ة  ُ ػ  ي ػنف   ُو ف ف الفسو ُو
ق مذى  مذ املذاى   مع اهنب يعل  ف ا ال لب املرات  ال اليػة  مثػا  مػاـ  اإلمػاـ ابػذ تلامػة  –كرا و و سما ُو

رمحػو –تسػ  الػليذ ابػذ تيقيػة  بلغ رتعة ا جل اد املنلق ُيقا تالػو ب ػع اىػا ال لػب  بػا تػاؿ الشػيخ -رمحو اهلل
ػػق. ومػػع ىػػذا  ذا تػػرات ت ػػانيفو: ال قػػلة  او  -اهلل ػػق: مػػا دخػػا الشػػاـ ب ػػل الوزاعػػ  اُسػػو مػػذ املُ  عػػذ املُ 

ػػق مػػذى  اإلمػػاـ امحػػل  ػػ ف ج لػػة تػػلر ىػػؤ   ال قػػة  واف -رمحػػو اهلل–املسنػػع  جتػػل انػػو ي ػػنف ا ُو ؛ لهنػػب ي ُر
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لئ الذي يلرس  لابًا ا مػذى  مػذ املػذاى  الرب ػة ويل عػل هلل عػد وجػا الذمة ت ا بلسليلىب  ي ين ىذا املعل
ػػق مػػا تُػػرر ا احكامػػو  ُ ػػذا ذملػػو تػػ ا  وىػػا يلػػـد  مبػػا ُيػػو وي ػػل  علػػى ىيئػػة ال ػػ ة املػػذ  رة ُيػػو وي ػػـ  ُو
املؤلف اف يعم رايو الش    على ما يس ؿ امل اصريذ: ي ز ع  ية العاحث ا  ا مسيلة مػذ مسػا ا ىػذا 

ػػق املػػذى  وجػػا  ا مسػػيلة واحػػلة ُسػػاؿ:  ؟لكلػػابا    ُ ػػذه الس ػػية الوق اف  ػػا ىػػذه البػػ اب ذ رىػػا ُو
 وعنلي ومذ غ ىا. 

ا  لػو ت ػنيف ا ىػذا ومػع ىػذا ا خليػار ال حيػل الػذي ذ ػره  -رمحػو اهلل-املل ظ الثاين: اف املؤلػف 
قػػلوا ىػػذا ا خليػػار  ومل يفلػػ ا بػػو وىػػ  جػػ از مل ي ل -رمحػػة اهلل علػػى القيػػع- لابػػو ُػػ ف اىػػا ال لػػب مػػذ ب ػػله 

الل  ية ب    يقة الن اـ  واملؤلف لو ُيو رسالة لكذ اىا ال لب مذ ب له مل ي لقلوا ىػذا ا خليػار ومل يفلػ ا 
ػػة واملشػػ  رة الػػل علي ػػا نػػاى  ال لقػػا  تعػػا امل ػػنف وب ػػله اف الضػػ ية تكػػ ف مػػذ  يقػػة  بػػو  والفلػػ ى امل رُو

 با والعسر وال نب.الن اـ: اإل
بػم اف السػذ انجمػدئ ا الضػاح   ف  ػاف  ؟ما ى  السذ انجمػدئ ا الضػاح  (:ًبجىذىًع ضىٍأفو قولو: )

مذ ال يف ُ   الذع وى  ما لو سلة اع ر  وال يف ى  ال نب  مػا ضػيف او مػاعد  وال ػيف مػذ اوصػاُ ا الػل 
 يك ف حا ص ؼ  واملاعد ال ال  يك ف حا ع ر.

ي ين ثين املاعد وى  ما لو سنة  والعسر ثنيو ما لو سنلاف  واإلبا ثنيو ما لو لق  (:كى ىًني  غىٍيرًهً قولو: )
 سن ات  ُ ذا الذي صمدئ ا الضاح .

ػػاًئًر اٍلعيييػػوبً قولػػو: ) ال يػػ ب الػػل  نػػع مػػذ  جػػدا  الضػػ ية: ال ػػ را  العػػم ع رىػػا   (:صىػػًحيحو ًمػػٍن سى
 ري ة العم مرض ا  واحديلة الل   تنس .وال رجا  العم عرج ا  وامل

ًة ًإلىى آًخًر يػىٍومىٍيًن ًمٍن أىيَّاـً التٍَّشرًيقً قولو: ) وتت الذب  يعػلا يػـ  ال يػل ب ػل  (:يػىٍوـى اٍلًعيًد بػىٍعدى الصَّالى
ال ػػ ة   ذا صػػليت صػػ ة ال يػػل بػػلا وتػػت ذبػػ  الضػػ ية  ويسػػلقر  ق كخػػر يػػ مم مػػذ ايػػاـ اللشػػريق  ايػػاـ 

املؤلف على مذى  اإلماـ امحل وى  مذى  ناعة مذ اىا ال لب وُنس   ق الق ػ ر  ؟لذب  ث ثة اـ ارب ةا
اف اياـ الذب  ث ثػة: يػـ  ال يػل وي مػاف مػذ ايػاـ اللشػريق  والسػ ؿ اآلخػر: وىػ  مػذى  اإلمػاـ الشػاُ   وعليػو 

 ق الث ثة.الفل ى عنل مشاطمنا اف اياـ الذب  ارب ة: يـ  ال يل واياـ اللشري
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اءي الثػ،ليػػػػًث، كىالتَّصىػػػػد،ؽي بًالثػ،ليػػػػثً قولػػػػو: ) ًإٍىػػػػدى ػػػػنَّةي: أىٍكػػػػلي الثػ،ليػػػػًث، كى ػػػػا، كىالس، هى ىػػػػذا  (:كىيػىتىصىػػػػدَّؽي ًمنػٍ
 املسل    ُ ف ت لؽ بيتا مذ الثلث مثً  ربع او لذ ص  ذل .

ػػٍعرًًه، كى قولػػو: ) ػػٍذ ًمػػٍن شى ، فىػػالى يىٍأخي ػػٍيئناكىمىػػٍن أىرىادى أىٍف ييضىػػح يى ػػرًًه شى حػػىت ي ػػ    مػػذ اوؿ مػػا  (:الى بىشى
يػػلخا عػػ ر ذو اد ػػة  ذا  ػػاف اإلنسػػاف عازًمػػا علػػى الضػػ ية ُ نػػو   ييخػػذ مػػذ عػػ ره و  بشػػرتو  ُػػ ف اخػػذ 
عامػػًلا ُلػػيق ا ذلػػ  ُليػػة و   فػػارة  و سمػػا يسػػل فر اهلل عػػد وجػػا  ف  ػػاف مل قػػًلا  واملسػػيلة ىػػا ىػػ  علػػى 

   ف لىا ال لب.ت ؟الل رم او على الكراىة
 ق ال سيسػة ُعػم عػلدىا  وال سيسػة ىػ  الػل تػذب  عػذ  -رمحػو اهلل–انلسػا املؤلػف  (:كىاٍلعىًقيقىةي قولو: )

 امل ل د.
ػػاًبعً قولػػو:  ػػاتىاًف، ييػػٍذبىحي يػىػػٍوـى السَّ : شى ـً ػػاةه، كىعىػػًن اٍلغيػػالى  ف  ػػاف امل لػػ د  (:)كىاٍلعىًقيقىػػةي: عىػػًن اٍلجىارًيىػػًة: شى

يػـ  السػابع  و ف مل يليسػر ُػالرابع  ؟ُ نو يذب  عاة  و ف  اف غ ًمػا ذ ػرًا ُ هنػا عػاتاف  مػىت تػذب  انثى جارية
عشر  و ف مل يليسر ُادادي وال شريذ  و ف مل يليسر ذ  ا مىت ما تيسر ب ػل ذلػ  و  يلػـد مراعػاة السػابيع 

 ب ل ذل .
 الضػػػػ ية ي ػػػػين احكام ػػػػا  الضػػػػ ية   (:، كىييٍاعىػػػػمى كىاٍْليٍضػػػػًحيىًة، ًإالَّ أىٍف يياٍػػػػبىخى أىٍجػػػػدىاالن قولػػػػو: )

ُػال ي ب الػػل  نػػع مػػذ  جػػدا  الضػػ ية  ػػذل  يسػاؿ مثل ػػا ا ال سيسػػة  تػػاؿ:    اهنػػا ختللػػف ا الضػػ ية اهنػػا 
تنعخ اجلاً . املسػل   ا ال سيسػة اف   يكسػر عظق ػا و سمػا تنػعخ جػلوً  ي ػين اضػ ًعا ُػ  ُيكسػر ال ظػب 

 مذ املفاصا  ويُن ب من ا.و سما تُسنع 
وىذا ما يل لػق مبسػا ا ادػج  واسػيؿ اهلل عػد وجػا اف صم ػا مػا ت لقنػاه علًقػا ناًُ ػا ول ج ػو خالً ػا  

 وصلى اهلل وسلب على نعينا حمقل وعلى كلو وص عو ان م  وادقل هلل رب ال املم.
 ٖٕالشريط: 

 *** المتن ***
ػػادي مىػػعى كيػػل  ىػػػ.  ػػاًمسي اٍلًجهى :  كىاٍلخى / كىاًجػػبه مىػػعى ِ/فػىػػٍرضي ًكفىايىػػةو ُبػىػػرٍّ كىفىػػاًجرو، كىىيػػوى

.  ميفىاجىأىًة اٍلعىديك 
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، ]ُكىىيوى ميٍشتىًمله عىلىى ] ، ]ِ[ميقىاًتلو ، ]ّ[كىميقىاتىلو  [كىميصىالىحىةو.ْ[كىمىٍغنيوـو
 اٍلميقىاًتلي، .ُ

 كىىيوى كيل،: .أ 
ُ. .  ميٍسًلمو
ِ. .  ميكىلَّفو
 ذىكىرو. .ّ

.فػىيػيقىاًتلي كيل، قػىٍوـو  .ب   مىٍن يىًليًهٍم ًمنى اٍلعىديك 
 كىالى بيدَّ ًلكيل  جىٍيشو ًمٍن أىًميرو: .ج 

 الى يػيقىاتىلي ًإالَّ بًًإٍذنًًو. .ُ
 كىالى ييٍحدىثي حىدىثه ًإالَّ بًًإٍذنًًو. .ِ

 رىاري ًمٍن ًمٍثًلًهٍم.كىالى يىًحل، لًٍلميٍسًلًمينى اٍلفً  .د 
ًإذىا ظىفى  .ق  :كى  رى اٍلجىٍيشي

 لىٍم يىٍحرًقيوا. .ُ
.كىلىٍم يػى  .ِ  ٍقاىعيوا الشَّجىرى
فىعىةو.كىالى يػى  .ّ ٍيئنا ًبالى مىنػٍ  ٍتًلفيوا شى

 كىاٍلميقىاتىلي: .ِ
 كيل،: .أ 

ُ. . ٍرًبيٍّ  حى
ِ. .  لىٍيسى ًبًذم يٍّ
 كىالى ميٍستىٍأمىنو. .ّ
 ًإذىا كىافى بىاًلغنا. .ْ
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ٓ. .  عىاًقالن
 ذىكىرنا. .ٔ

ـي ًفيًو بػىٍينى: .ب  مىا ًإذىا ظيًفرى ًبًو خييػ رى اٍْلً  كى
 اٍلقىٍتًل. .ُ
 كىاٍلمىن . .ِ
اءً كى  .ّ  اٍلًفدى

. .أ   ًبميٍسًلمو
. .ب   أىٍك ًبمىاؿو

هىًمكنا عىلىٍيًو فػىلىوي سىلىبيوي. .ج   كىمىٍن قػىتػىلىوي حىاؿى اٍلحىٍرًب مينػٍ
ليوي. .د  نىا قػىتػٍ ـى عىلىيػٍ هيمي اٍلًجٍزيىةى: حىري  كىمىٍن بىذىؿى ًمنػٍ
 كىكىذىًلكى كيل، مىٍن أىمَّنىوي ميٍسًلمه. .ق 
 أىٍك أينٍػثىى. كىيىًصح، أىمىافي كيل  ميٍسًلمو ًمٍن ذىكىرو  .ك 
 كىكيل، مىٍن: .ز 

 قػىتىلى ميٍسًلمنا. .ُ
ِ. .  أىٍك زىنىى ًبميٍسًلمو
 أىٍك سىبَّ اللَّوى كىرىسيولىوي. .ّ

 =انٍػتػىقىضى عىٍهديهي.
ّ. . ، كىأىٍرضه هيٍم: مىاؿه  كىاٍلمىٍغنيوـي ًمنػٍ

ـي كىمىا ذىكىرى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ. .أ  مىا  فىاٍلمىاؿي ييخىم سيوي اٍْلً
يػَّري  .ب  ـي بػىٍينى: كىاٍْلىٍرضي ييخى مىا  اٍْلً

 كىٍقًفهىا. .ُ
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 كىقىٍسًمهىا. .ِ
 كىاٍلميصىالىحىةي ًإٍف كىانىٍت: .ْ

. .أ   عىلىى نػىٍفسو ًبمىاؿو
 أىٍك عىلىى تػىٍرًؾ ًقتىاؿو ميدَّةن. .ب 
: .ج   أىٍك عىلىى أىٍرضو

هىا اٍلخىرىاجى  .ُ هىا. بًأىفَّ لىنىا عىلىيػٍ  مىتىى أىرىٍدنىا أىٍخرىٍجنىاىيٍم ًمنػٍ
هىا.أىٍك لىهيٍم كىلىنىا خىرىاجه عى  .ِ  لىيػٍ

 = أىم، ذىًلكى فػىعىلى جىازى.
 *** الشرح ***

: اٍلًجهىادي، مىعى كيل  بػىرٍّ كىفىاًجرو قولو: ) ُال اد يساـ مع اإلماـ  ومرجع مسا ا ال اد  ق  (:كىاٍلخىاًمسي
 اإلماـ  وصُماىل مع اإلماـ س ا   اف برًا اـ ُاجرًا.

 .؟مذ الذي يُساَتا م و س:
 ماـ برًا  اف او ُاجرًا.يُساَتا مع اإل جػ:
 .؟ما حكب ال اد :ِس
اف ال اد تارة يك ف ُػرض  فايػة  وتػارة يكػ ف ُػرض عػم  الصػا ُيػو  -رمحو اهلل–بم املؤلف  جػ:

 انو ُرض  فاية  ذا تاـ بو مذ يكف  سسط اإل  عذ العاتم  لكنو يل م ا ب ع الح اؿ.
 دكب الوؿ وى  الصا.وىذا ى  ا (:كىىيوى فػىٍرضي ًكفىايىةو قولو: )
ػػأىًة اٍلعىػػديكٌ قولػو: ) يس ػػل بال اجػ  ىنػػا ال جػػ ب ال يػين  و   ُفػػرض الكفايػػة ىػػ   (:كىاًجػػبه مىػػعى ميفىاجى

 واج   تاؿ: مع مفاجية ال لو. ي ين  ذا ُ ي او ح ر او ح ر ال لو املسلقم.
، كىمىٍغنيػوـو قولو: ) ، كىميقىاتىػلو وىػ  اي ال ػاد مشػلقا علػى:  (:، كىميصىػالىحىةو كىىيوى ميٍشػتىًمله عىلىػى: ميقىاتًػلو

 مساِتا  ومساَتا  وم نـ   وم ادة.
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ػػرو قولػػو: ) ، ذىكى لَّػػفو ، ميكى ىػػذه ث ثػػة عػػروط ل جػػ ب السلػػاؿ علػػى ىػػذا  (:اٍلميقىاتًػػلي: كىىيػػوى كيػػل، ميٍسػػًلمو
 لق با سػل انة بػو  تاؿ: املسلب. خرج بو الكاُر  واخلُلف ُيقا يل ؟الش ص  ي ين مذ الذي طماط  بال اد

 واملكلف يشقا ال اتا العالغ  والذ ر طُمرج املراة.
 ... (:فػىيػيقىاًتلي كيل، قػىٍوـو مىٍن يىًليًهٍم ًمنى اٍلعىديك  قولو: )
وىذه مسيلة م قة اف ُتلرؾ وى  مل لسػة  (:كىالى بيدَّ ًلكيل  جىٍيشو ًمٍن أىًميرو، الى يػيقىاتىلي ًإالَّ بًًإٍذنًوً قولو: )

ا الػػداد تػػاؿ: و  صمػػ ز  -رمحػػو اهلل–يحكػػاـ ال ػػاد  اف ال ػػاد   يكػػ ف    بػػ ذف اإلمػػاـ  قػػا تػػاؿ اد ػػاوي ب
 ال دو    ب ذنو     اف يف يىب علو طماُ ف  َلعو.

ػػػدىثه ًإالَّ بًًإٍذنًػػػوً قولػػػو: ) ُػػػ  صمػػػ ز لننسػػػاف اف يعلػػػلئ بػػػال دو و  اف طمػػػرج و  اف  (:كىالى ييٍحػػػدىثي حى
  اف صم   و  اف يل ذ اي ترار ا مثا ىذا    ب ذف اإلماـ.يذى  و 

سػعق م نػا اف ادػج صمػ  بالشػروع ولػ   ػاف ادػج  (:كىالى يىًحل، لًٍلميٍسػًلًمينى اٍلًفػرىاري ًمػٍن ًمػٍثًلًهمٍ قولو: )
ا ادكػب  ػذل  يننعػق علػى   وىػذ[ٜٙٔ}َواَِ ا ا اْدَػَج َواْلُ ْقػَرَة لِلَػِوع مالعسػرة: حج تن ع؛ لس ؿ اهلل عد وجا: 

}يَػا اَيػاَ ػا الَػِذيَذ ال اد  ُ ف اإلنساف  ذا جاىل تن ًعا ُػ ذا عػرع ُيػو لفػا صمػ ز لػو الفػرار؛ لسػ ؿ اهلل عػد وجػا: 
و وسػلب مػذ   وذ ػر النػيب صػلى اهلل عليػ[٘ٔكَمُن ا ِ َذا َلِسيُلُب اَلِذيَذ َ َفُروا َزْحًفا ََُ  تُػَ لا ُىُب اْلَْدبَػاَرع مالنفػاؿ: 

  لكػػذ الفػػرار يكػػ ف معاًحػػا  ذا  ػػاف ال ػػلو ا ثػػر مػػذ مثلػػ  املسػػلقم  وامل لػػ  ا اللػػ يل يػػـ  الدحػػف،و )الكعػػا ر 
. ؟ذلػ  ىػ  ال ػلد   ال ػلة علػى امل لقػل ا املػذى   واملسػيلة خ ُيػة ىػا امل لػ  ال ػلة او امل لػ  ال ػلد ُسػػط

ف املسلق ف ما ة   صمػ ز حػب اف يفػروا  ذا  ػاف ال ػلو مػا لم  تاؿ: و  ضما للسلقم الفرار مذ مثل ب. ُل   ا
}اآْلَف َخَفَف الَلُو َعْنُكْب ُ ف زاد ال لو على ما لم و انت امل ل ة ا الفرار جاز ذل ؛ لس ؿ اهلل عد وجا: 

لَػْمِ َوِ ْف َيُكػْذ ِمػْنُكْب اَلْػٌف يَػْ ِلعُػ ا اَْلَفػْمِ بِػِ ْذِف اللَػِو َوَعِلَب َاَف ُِيُكْب َضْ ًفا َُِ ْف َيُكْذ ِمػْنُكْب ِما َػٌة َصػاِبَرٌة يَػْ ِلعُػ ا ِمػا ػَ 
  ُع ػل الل فيػف صػار املسػلق ف صمػ  علػي ب الثعػات امػاـ مثلػي ب ولػيق [َٙٙوالَلُو َمَع الَ ػاِبرِيَذع مالنفػاؿ: 

 امل ل ة ا الفرار جاز ذل . اماـ عشرة امثاحب  ُ ف  ان ا اتا مذ املثلم   صم ز الفرار  و ف زادوا و انت
فىعىػةو قولػو: ) ػٍيئنا بًػالى مىنػٍ ، كىالى يػىٍتًلفيػػوا شى : لىػٍم يىٍحرًقيػػوا، كىلىػٍم يػىٍقاىعيػوا الشَّػجىرى ػٍيشي ًإذىا ظىفىػرى اٍلجى ىػػذه  (:كى

 الم ر الث ثة الل ى  اإلحراؽ وتنع الش ر و ت ؼ العيا  حا ث ث ص ر:



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

163 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

ة ا  ت ُ ػػػػا  بػػػػيف   ظمكػػػػذ ال صػػػػ ؿ لل ػػػػلو    ب ت ُ ػػػػا ُ نػػػػا   ال ػػػػ رة الوق: اف تل ػػػػم امل ػػػػل 
  عكاؿ ا  ت ُ ا  ي ين حرؽ ع ر   يُل صا  ق الكفار    ب حراتو ُ ذا    عكاؿ ُيو.

ل ػ ا بلػًلا  ال  رة الثانية: حرؽ الش ر الذي ُيو ضرر على املسلقم  ي ين املسلق ف ظفػروا بالعلػل ُو
ي ا اع ار ورم ىا     ؛ لف  ت ُ ا  ضرار باملسلقم و  منف ة ُيو. ؟ىا صم ز  ت ُ اُو

ال  رة الثالثة: وىذا ح ا ُي ا خ ؼ واملذى    ازىا وىػ  صػ رة مػا لػ   ػاف اإلحػراؽ ورمػ ه ُيػو 
 غاظػػة للكفػػار    يل ػػم اإلحػػراؽ طريًسػػا لسلػػاحب لكنػػو ُي ػػ ف عػػدا ق ب وي ػػيظ تلػػ  ب  وامل لقػػل ا املػػذى  

 ل .ج از ذ
 الثاين وى  املساَتا. قولو: )كىاٍلميقىاتىلي(:

ػرناقولو: ) ، ذىكى ، ًإذىا كىافى بىاًلغنا، عىػاًقالن ، كىالى ميٍستىٍأمىنو ، لىٍيسى ًبًذم يٍّ ٍرًبيٍّ ىػذه سػت  (:كىاٍلميقىاتىلي: كيل، حى
 عروط:

ا   صمػػ ز تلالػػو و  الشػػرط الوؿ: اف يكػػ ف حربيًػػا. وامػػا الكػػاُر الػػذم  او املسػػليمذ او امل اىػػل ُ ػػذ
 -رمحػػو اهلل–صمػػ ز اسػػلعاحة نفسػػو و  مالػػو  والكفػػار  مػػا اىػػا ع ػػل او اىػػا حػػرب  قػػا ذ ػػر اإلمػػاـ ابػػذ السػػيب 

 ىذا ا احكاـ اىا الذمة وى  الذي عليو الفس ا   واىا ال  ل ث ث ص ر:
مػػذ الي ػػ د او مػػذ ال ػػ رة الوق: اىػػا الذمػػة  وىػػ  اف يفػػل  املسػػلق ف بلػػًلا ُيكػػ ف اىػػا ىػػذا العلػػل 

الن ػػارى واخللػػف ا عسػػل الذمػػة ل ػػ ىب  عنػػلنا الي ػػ د والن ػػارى وانجمػػ س ىػػؤ   تُ سػػل حػػب الذمػػة وامػػا مػػذ 
س اىب مذ املشر م والكفػار ُ ػذا حمػا خػ ؼ بػم اىػا ال لػب  وامل لقػل ا املػذى  ارم ػار ذلػ  ا الث ثػة 

ا اىل ا ف ىذا العلل ُ  وا اىل ا بم اإلس ـ والدية وتَعِ ط ا ف: الي  د والن ارى وانجم س. ُ ذا ُل  املسلق  
الدية وصارت ىذه العلل دار  س ـ  ادكػب ُي ػا للقسػلقم وادكػب ُي ػا لحكػاـ اإلسػ ـ لكػذ ىػؤ   تَِعلػ ا 

 دُع الدية مسابا بسا  ب على دين ب  ُ ؤ   ىب اىا الذمة.
لة بػػم بلػػلة مسػػلقة وبلػػلة مػػذ بلػػلاف الكفػػار  ُيػػيِ ال ػػ رة الثانيػػة: اىػػا احلنػػة  واحلنػػة ىػػ  م اىػػ

اإلماـ املسلب ويل المر مذ املسلقم وي سل ىلنة بم العلليذ او الػلوللم علػى تػرؾ السلػاؿ بيػن ب  واف يكػ ف 
رعايػػا ىػػذا العلػػل ورعايػػا ىػػذا العلػػل كمنػػ ف يػػيمذ ب  ػػ ب مػػذ ب ػػع ُػػ  تلػػاؿ بيػػن ب  ىػػؤ   ايً ػػا  ػػـر دمػػاوىب 
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واحلنة   ختلص بالي  د والن ارى وانجم س  احلنة ت ػب نيػع الصػناؼ لكػذ ىنػا ن حػظ اف الذمػة وام احب  
 واحلنة   ي سلىا    اإلماـ او نا عو ا ذل .

ال ػػ رة الثالثػػة: امػػاف  والمػػاف يُ سػػل لألُػػراد  ُيػػيِ  ػػاُر مػػثً  ويػػلخا  ق بلػػل مػػذ بلػػلاف املسػػلقم  
اجػازوا ا حػاحب؛ لنػو  ػاف ا السػابق المػ ر مل تكػذ بالل سيػل الػذي  -مح ب اهللر –ُُي نى الماف  والفس ا  

ا ال  ػػر اداضػػر  ُالفس ػػا  تػػال ا: لػػ  اعنػػى رجػػا مسػػلب او امػػراة  ػػاُرًا مػػذ الكفػػار المػػاف  ي ػػين دخػػا ىػػذا 
ا ذلػ  ىػا ىػذا الكاُر  ق بللاف املسلقم ا اماف مسلب حـر دمو ومالو و  صم ز ا علػلا  عليػو  واخللػف 

  ؟ين سل مذ كحاد الناس وى  ال  ي  ا املذى  اـ انو   بل اف يُ سل مذ ِتعا اإلمػاـ  مػا مػذ ِتعلػو او ب ذنػو
 وىذا ى  السسب الثالث وى  الماف وى  ايً ا سع  يسلفاد بو ع قة ىذا الكاُر.
يو تفاصيا ومسا ا تل  لق بكا واحل من ا  و ا  ذف ىؤ   الن ا ف  ما ذمة  او ىلنة  او اماف  ُو

واحػػػل من ػػػا ين سػػػل مبػػػا يػػػلؿ عليػػػو  ودمػػػا يػػػلخا ا مسػػػا ا المػػػاف:  ذا دخػػػا املسػػػلب بلػػػلة مػػػذ بلػػػلاف الكفػػػار 
واعن ىب الماف  يريل اف يلخا بللىب ُيمن ه على انفس ب وامن ه مذ انفس ب ُ ذا   صم ز عنل دخ لو  ق 

سػ ب  و  يسػ ؿ: اف ىػؤ    فػار صمػ ز تلػاحب.    ُينػت بللىب اف ي للي على عػ   مػذ امػ احب و  مػذ انف
)ين ػ  لكػا غػادر لػ ا  يػـ  السيامػة  ُيسػاؿ: ىػذه غػلرة اعنيل ب الماف  والنيب صلى اهلل عليو وسلب يسػ ؿ: 

ػرؽ بػم ال ػلر واجليانػة ُ ف بذ ُ ف،   ُ  صم ز اف يُ نػى المػاف   ي ػلر بػو  ُ ػذا امػر حمػـر ا الشػري ة  ُو
جلَلعة او اجلُلعة على ضعنم ا الل ة الل تك ف ا اثنا  ادرب  ُادرب خلعة  لكػذ  عنػا  المػاف وبم ا

   خيانلو ىذا امر حمـر ا الشري ة.
 ذف الشرط الوؿ ا املساَتا اف يك ف حربًيا ليق بذم  و  مبسليمذ  ول لنا نفسر ىنػا تػ ؿ املؤلػف:  

الػذم  واملسػليمذ  بسػ  عنػلنا امل اىػل  ُنسػ ؿ: املساتَػا   يكػ ف ذميًػا   ا حرر. ي ين غ  امل اىل؛ لنػو ذ ػر
و  يكػػ ف م اىػػًلا و  يكػػ ف مسػػليمًنا  ُ ػػؤ   امػػ احب وانفسػػ ب م  ػػ مة حمرمػػة  والنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب 

   ُ ذا امر حمـر ا الشري ة.)مذ تلا م اىًلا مل يرح را  ة النة،: - قا ا ال  ي –يس ؿ 
 الثاين:   يك ف ذمًيا. الشرط

 الشرط الثالث:   يك ف مسليمًنا.
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 الشرط الرابع: اف يك ف بالً ا؛ لنو   صم ز تلا ال عياف  حىت ا اثنا  ادرب.
 الشرط اجلامق: اف يك ف عاتً . ُ  صم ز تلا انجمانم.

وسػػلب ملػػا راى امػػراة الشػػرط السػػادس: اف يكػػ ف ذ ػػرًا. ُػػ  صمػػ ز تلػػا النسػػا   والنػػيب صػػلى اهلل عليػػو 
   وهنى عذ تلا النسا  وال عياف.)ما  انت ىذه للساتا،مسل لة تاؿ: 

عػػذ حكػػب السػػ  مػػذ الكفػػار   ذا اسػػر املسػػلق ف ع ً ػػا مػػذ الكفػػار  -رمحػػو اهلل–  تكلػػب املؤلػػف 
 .؟دمذ صم ز تلاحب  دمذ اننعست ُيو ىذه الشروط  ُقا ادكب ُيو

ًإذىا ظيًفػػرى بًػػًو، خي قولػػو: ) ػػاؿو كى ، أىٍك ًبمى اًء ًبميٍسػػًلمو ػػن ، كىاٍلًفػػدى : اٍلقىٍتػػًل، كىاٍلمى ـي ًفيػػًو بػىػػٍينى مىػػا ػػرى اٍْلً ُخػػّ   (:يػ 
اإلماـ ُيو بم ث ث خيارات: السلا  او املذ  واملذ م ناه ال ف  مذ غ  ع ض  يس ؿ: اذىعػ ا ُػينلب النلسػا . 

سابا لو ص رتاف  تاؿ املؤلف: والفلا  مبسلب او مباؿ. والفلا   والفلا  م ناىا  ط ؽ سراح الس  مبسابا  وامل
ُ ما اف يُفلى الس  ب ط ؽ ىػذا السػ  بيسػ  مسػلب او اسػرى مسػلقم  او  ط ت ػب مسابػا عػ ض مػايل  

 وىذا ى  الذي يسقى الفلا   والل ي   ذا تلنا: طم  اإلماـ ُالل ي  عنل الفس ا  لو ص رتاف:
  ل ة.ال  رة الوق: ختي  م

 ال  رة الثانية: ختي  تش   ورغعة.
}َُِفْليَػٌة ِمػْذ ِصػَياـٍ َاْو ُل ي  املكلػف مػثً  ا خ ػاؿ الكفػارة ملػا نسػ ؿ ا ُليػة الذى  تػاؿ ت ػاق: 

ُيسػاؿ  ؟  ُ ا يل م على مذ اتى حمظ رًا اف طملار الصػل  مػذ ىػذه الث ثػة[َٜٙٔصَلَتٍة َاْو ُنُسٍ ع مالعسرة: 
الػ اب:     ؟لُ ا للقسا م ى  الذب  اُ ا مذ اإلط اـ ُ ا صم  عليو الػذب ؛ لنػو الصػل لو مثً : ا

 با ىذا ختي  رغعة وتش   يُرجع ُيو  ق رغعة املكلف وما يك ف ايسر عليو وما ختلاره نفسو.
يػو اف والل ي  الثػاين: ىػ  ختيػ  اإلنسػاف دػظ غػ ه؛  ل يػ  اإلمػاـ ُ نػو يكػ ف ختيػ  م ػل ة صمػ  ُ

 ينظر  ق الصل  ُي لاره  تاؿ الناظب:
 اعػػػػػػػػػل اه مػػػػػػػػػا ُخػػػػػػػػػّ   مػػػػػػػػػذ واخلػػػػػػػػػار

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاه ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ف وباجل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍ  ***
 

ُػػ ذا  ػػاف ختيػػ ه لنفسػػو ُ نػػو طملػػار مػػا يشػػا   و ف  ػػاف ل ػػ ه ُ نػػو طملػػار الصػػل  وصمل ػػل ا الصػػل   
ً  لو ماؿ واوصى ع ً ػا وتػاؿ: ُػ ف مثا ختي  ويل اليليب ا ان اع الل ارات   ذا مات الرجا مثً  وترؾ طف
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وصػػ  علػػى ابػػين ا املػػاؿ. ىػػذا ال صػػ  يكػػ ف وليًػػا علػػى امػػ اؿ ىػػذا ال ػػيب  ىػػ  منلػػ ب منػػو ومػػيذوف لػػو اف 
: اجتػػروا ا امػػ اؿ اليلػػامى   تي ل ػػا الد ػػاة. ُ ػػ  خمػػ  ا -رضػػ  اهلل عنػػو–يلػػاجر ا امػػ اؿ اليلػػيب  تػػاؿ عقػػر 
لػػار اُ ػػا انػػ اع الل ػػارات واحظ ػػا وا ثرىػػا غعنػػة ور ًػػا اـ طملػػار ن ًعػػا مػػذ ا جتػػار بػػم انػػ اع الل ػػارات  وطم

الػػ اب: طملػػار  ؟اـ طملػػار مػػا يشػػل يو ويرغعػػو ؟الل ػػارة يكػػ ف ُيػػو احلقػػاؿ اجلسػػارة  عػػ ًا واحلقػػاؿ الػػرب  ضػػ يًفا
 الصل ؛ لف ىذا ختي  لل  .

ػا عىلى قولو: ) هىًمكن ػلىبيوي كىمىٍن قػىتػىلىوي حىاؿى اٍلحىٍرًب مينػٍ )مػذ تػاؿ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب:  (:ٍيػًو، فػىلىػوي سى
  ُقػػذ تلػػػا ا اثنػػا  السلػػػاؿ ع ً ػػا ُ نػػػو يسػػل ق السػػػل   والسػػل  ىػػػذا   يػػػلخا ا تلػػا تلػػػيً  ُلػػو سػػػلعو،

ال نيقة  و سما يك ف ملذ تلا ىذا السليػا  وعػرط ذلػ  اف يكػ ف ىػذا السليػا ت يًػا او تػادرًا  امػا لػ   ػاف مث نًػا 
راح لػيق ُيػو    بسيػة روح ُ ػا  عػ ص واج ػد عليػو ُ نػو   يسػل ق سػلعو  والسػل  ىػ  مػا يكػ ف م ػػو بػال

 وعليو مذ ثياب وس ح ورم ىا.
ػذىًلكى كيػل، مىػٍن أىمَّنىػوي ميٍسػًلمه قولو: ) ليػوي، كىكى نىا قػىتػٍ ـى عىلىيػٍ هيمي اٍلًجٍزيىةى: حىري انلسػا  ق ت ػية  (:كىمىٍن بىذىؿى ًمنػٍ

بينا الدية تؤخذ مذ اىا الذمة اما احلنة ُسل يؤخذ من ب  وتل   يؤخذ من ب  وتل يُػلُع حػب ا الدية ورمذ 
حالػػػة ال ػػػرورة   ذا راى اإلمػػػاـ ال ػػػرورة  ق امل ادنػػػة ولػػػ  ب ػػػ ض يُػػػلُع مػػػذ ِتعػػػا املسػػػلقم للكفػػػار مػػػع وجػػػ د 

لهنػػب  ػػت ادكػػب اإلسػػ م   ال ػػرورة اللاعيػػة  ق ذلػػ  ُػػ ف ىػػذا جػػا د  لكػػذ الديػػة تؤخػػذ مػػذ اىػػا الذمػػة؛ 
تاؿ: ومذ بذؿ من ب الدية حػـر علينػا تللػو.  ذف ضمػـر علينػا تلػا الػذميم  تػاؿ: و ػذل   ػا مػذ امنػو مسػلب. 

 املسليمن ف ضمـر تلل ب.
   بم الماف دمذ ي   ُساؿ: وي   اماف  ا مسلب مذ ذ ر وانثى.

 ُالماف ي   مذ املسلب املقيد. (:أىٍك أينٍػثىى كىيىًصح، أىمىافي كيل  ميٍسًلمو ًمٍن ذىكىرو قولو: )
، أىٍك سىبَّ اللَّوى كىرىسيولىويل انٍػتػىقىضى عىٍهديهي قولو: ) بػم املؤلػف  (:كىكيل، مىٍن قػىتىلى ميٍسًلمنا، أىٍك زىنىى ًبميٍسًلمو

ع مػػذ ىػػذه ىنػػا مبػػا يُنػػلسع ال  ػػل  تػػاؿ: و ػػا مػػذ تلػػا مسػػلًقا.  ذا اُعنػػ  الكفػػار الذمػػة   ح ػػا مػػن ب نػػات
الن اتع ُ ف اإلماـ ي امل ب م املة الس  الكاُر  يرجع المر  ق اإلمػاـ وطمػ  اإلمػاـ ا ىػذا النػاتع لل  ػل  
 ؟ ػػالل ي  ا السػػ  الكػػاُر الػػذي ذ رنػػاه تعػػا تليػػا وىػػ   مػػا السلػػا او املػػذ او الفػػلا   مػػا ىػػ  ىػػذه النػػ اتع
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و زص مبسػػلقة. الثالػػث: او سػػ  اهلل عػػد وجػػا. الرابػػػع: او تػػاؿ: و ػػا مػػذ تلػػا مسػػلًقا. ىػػذا الوؿ  الثػػاين: ا
س  رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلب. ىػذه ارب ػة امػ ر  تػاؿ: انػلسع ع ػله. ُينػلسع ُيػو ال  ػل  ومػا الػذي 

   بػا يرجػع المػر  ق اإلمػاـ  ؟ىا ييِ كحاد الناس ُيسللػ ف ىػذا النػاتع لل  ػل ؟ي،ت  على انلساض ال  ل
 ل ي  ا الس  ادرر الذي ذ رناه تعا تليا.ُي   ُيو  ال

   انلسا ب ل ذل   ق ما يل لق باملاؿ الذي ضم ا ا ال نا ب.
، كىأىٍرضه قولػػو: ) هيٍم: مىػػاؿه ٍغنيػػوـي ًمػػنػٍ واملس ػػ د ىنػػا مػػاؿ منسػػ ؿ وعسػػار؛ لف الرض مػػاؿ  ُػػ ذا  (:كىاٍلمى

سػػار  لكنػو اراد اهنػا  مػا منسػ  ت و مػا عسػارات  تػػاؿ: نظرنػا  ق اإلطػ ؽ ال ػاـ للقػاؿ ُ نػو يشػقا املنسػ ؿ وال 
 ماؿ  وارض.

ػػلَّ قولػػو: ) ػػرى اللَّػػوي عىػػزَّ كىجى ػػا ذىكى ـيل كىمى مىػػا ػػاؿي ييخىم سيػػوي اٍْلً }َواْعَلُقػػ ا اسََمَػػا َغِنْقػػُلْب ِمػػْذ تػػاؿ ت ػػاق:  (:فىاٍلمى
  ىػذه اجلقسػة [ٔٗاْلَيَلاَمى َواْلَقَساِ ِم َوابْػِذ الَسػِعيِاع مالنفػاؿ: َعْ ٍ  ََُيَف لَِلِو ُلَُسُو َولِلَرُس ِؿ َوِلِذي اْلُسْرإَل وَ 

الػاس يسسػب علي ػا ُلػػق ال نيقػة  وتعػا اجلُقػػق ختػرج السػ ب  والسػػ ب ىػ  الػل اعػػرنا  لي ػا تعػا تليػػا 
سػػة الػػاس    ُ ػػذا   يػػلخا ا ال نيقػػة  طُمػػرج تعػػا ذلػػ   ُ ػػذه ال نيقػػة تُسسػػب ل)مػػذ تلػػا تلػػيً  ُلػػو سػػلعو،

عنػػلنا ُلػػق وعنػػلنا ارب ػػة الػػاس  اجلُقػػق ايً ػػا طُمقػػق ُيسسػػب  ق لسػػة الػػاس: اجلقػػق الوؿ من ػػا: هلل 
ي ػرؼ ا م ػام املسػلقم  واجلقػق الثػاين: لػذي السػرإل وىػب ترابػة النػيب صػلى اهلل  ؟وللرسػ ؿ. وايػذ ُي ػرؼ

كػ ف اليلػيب مػذ املسػا م  امػا  ذا  ػاف يليًقػا عليو وسلب  واجلقػق الثالػث: لليلػامى  واعػ،ط ا املػذى  اف ي
غنًيا ُ  يُ نى  واجلقق الرابع: املسا م  وذ رنا ت ريف املسكم ا الد اة  واجلقق اجلامق: وابذ السػعيا  

 وى  الذي انسن ت بو السعا  ىذه اجلقسة يُسسب علي ا اجلُقق  ويعسى عنلنا ارب ة الاس.
 اللػػػػػػػػػػػػػػػاس ارب ػػػػػػػػػػػػػػػة اي والعػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

 اُنػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ال ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل ***
 

ُالعػػات  وىػػ  الرب ػػة اللػػاس يسسػػب علػػى مػػذ عػػ ل ال ت ػػة مػػذ اىػػا السلػػاؿ سػػ ا  باعػػر السلػػاؿ او مل 
يعاعػر  لػػ  ُرضػػنا انػو  ػػاف مسػػ،ضًما ا الن ػار بػػ ذف اإلمػػاـ ويساتػا ب ػػل ال ػػ ر  ُكػاف مسػػل ًلا للسلػػاؿ لكنػػو مل 

ي ػػنب م  ػػب  ىػػذه بالنسػػعة لألمػػ اؿ  ؟ُ ػػا ي ػػنب م  ػػب او  يعاعػػر السلػػاؿ وح ػػا الفػػل  والن ػػر تعػػا الظ ػػر  
 املنس لة وى   ا ما علا ال سارات  يعسى عنلنا الرض وى  ال سار او الرض الل ُل  ا املسلق ف.
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ػػا، كىقىٍسػػًمهىاقولػػو: ) ـي بػىػػٍينى: كىٍقًفهى مىػػا يػَّػػري اٍْلً  اجليػػار ا الراضػػ  لنمػػاـ ايً ػػا طملػػار ُيػػو (:كىاٍْلىٍرضي ييخى
الصػل  والغلػػ  ُيقػػا اخلػػ  اهنػػا مل تُسسػػب  اغلػػ  مػػا ح ػػا ا امل ػػارؾ وال ػػدوات اإلسػػ مية اف الراضػػ  مل 
تسسب على ال اسمم  ُاملس  د اف اجليار ُي ػا بػم تسػق ا علػى ال ػاسمم  قػا ذ رنػا ُيقػا سػعق  او وتف ػا علػى 

ُيؤخػذ مػذ ىػذه الراضػ  مػذ اصػ ا ا ا   املسلقم ُلك ف وتًفا على املسػلقم ي ػرب علي ػا خراًجػا مسػلقرًا
  ا سنة تلر مذ املاؿ يسقى اجلراج  وتسقى ىذه الرض اجلراجية.

 وى  ترؾ السلاؿ بم املسلقم والكفار. قولو: )كىاٍلميصىالىحىةي(:
ػػػاؿو قولػػػو: ) انىػػػٍت عىلىػػػى نػىٍفػػػسو ًبمى اآلف سػػػيذ ر لػػػ  صػػػ ر مػػػذ صػػػ ر امل ػػػادة   (:كىاٍلميصىػػػالىحىةي: ًإٍف كى

وق: اف تك ف على نفق مباؿ  ي ين ال ل  على ترؾ السلاؿ باملاؿ  وتل ذ رنا انػو صمػ ز اف يُعػذؿ املػاؿ مػذ ال
املسػػلقم عنػػل ال ػػرورة  ق ذلػػ   سػػ ا   ػػاف مبػػاؿ مػػذ تِػػعل ب ُ ػػذا جػػا د و   عػػكاؿ  او  ػػاف مبػػاؿ مػػذ ِتعػػا 

 املسلقم يُلُع حب مسابا ىذا ال ل   ُ ذا صم ز عنل ال رورة.
 ىذه ال  رة الثانية: او  اف على ترؾ تلاؿ ملة ول  مل يكذ مباؿ. (:أىٍك عىلىى تػىٍرًؾ ًقتىاؿو ميدَّةن و: )قول

ػػرىاجه قولػػو: ) ػػٍم كىلىنىػػا خى ػػا، أىٍك لىهي هى ػػرىاجى مىتىػػى أىرىٍدنىػػا أىٍخرىٍجنىػػاىيٍم ًمنػٍ ػػا اٍلخى هى : بًػػأىفَّ لىنىػػا عىلىيػٍ أىٍك عىلىػػى أىٍرضو
هىا، أىم، ذىًلكى فػى   او على ارض ىذه ال  رة الثالثة  وال ل  على الرض حا ص رتاف: (:عىلى، جىازى عىلىيػٍ

ال  رة الوق: اف ي ام على اف الرض لنا اي للقسلقم وتعسى ا ايلي ب يػلُ  ف علي ػا اجلػراج  
رة تػػاؿ: او علػػى ارض بػػيف لنػػا علي ػػا اجلػػراج مػػىت اردنػػا اخرجنػػاىب من ػػا. ُلكػػ ف ىػػذه الرض؛  ػػالرض املػػؤج

 يلُ  ف علي ا اجلراج السن ي.
 ال  رة الثانية: او يلب ال ل  على اف الرض حب ىب ولنا علي ا اجلراج.

 وطملار اإلماـ ا ذل  ما يك ف اصل . (:أىم، ذىًلكى فػىعىلى، جىازى قولو: )
 ٕٗالشريط: 
تسب امل ام ت مذ تسب ال عادات وننلسا اآلف  ق تسب امل ام ت  و  -بف ا اهلل عد وجا–انل ينا 

تسب م ب جًلا مذ اب اب الفسو  الفسو الذي ضملاجو الناس ليق ُسو ال عادات ُسط با  ف الناس ضملاج ف  ق 
ُسػػو امل ػػام ت لل ػػا حػػب مكاسػػع ب  وب ػػع النػػاس يظػػذ اف ُسػػو امل ػػام ت ىػػذا امػػر   ينع ػػ  اف يلرسػػو    
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 لػػب وتػػل نسػػا ىػػذا الع ػػِ  ا  شػػاؼ السنػػاع املل   ػػ ف     وتػػل ذ ػػرت ا اوؿ الػػلرس اف ب ػػع اىػػا ال
ونسلو الدر ش  ا الع ر احمليط وغ شما: اف املكلف   صم ز لػو اف يُسػلـ علػى عقػا حػىت ضمكػب حكػب اهلل عػد 

ُ ػذا تػل   مػا ضمػـر  و وى    ي رؼ ما ضما مذ العي ع  وجا ُيو  اما اف يلخا اإلنساف ا جتارات ظمنة ويسرة
 راـ ويؤ ا الناس ادراـ.ي رضو  ق اف يي ا اد
 *** المتن ***

، كىًىيى أىٍشيىاءي: .ِ تي  الثَّاًني: اٍلميعىامىالى
ٍيػػػعي، كىالى بيػػػدَّ ًفيػػػًو ًمػػػٍن: ] .أ  ػػػديىىا اٍلبػى ، ]ُأىحى ، ]ِ[بىػػػاًئعو ػػػنو، ]ّ[كىميٍبتىػػػاعو نو، مى [كىميػػػثٍ ْ[كى ىمى

 [كىلىٍفظو يػيؤىدَّل ًبًو أىٍك مىا ًفي مىٍعنىاهي.ٓ]
 ، فػىييٍشتػىرىطي ًفيًو:اٍْلىكَّؿي اٍلبياًئعي  .ُ

: .أ   أىٍف يىكيوفى جىاًئزى التَّصىر،ًؼ، كىىيوى
 اٍلبىاًلغي. .ُ
 الرًَّشيدي. .ِ
رى  .ّ . غىيػٍ  اٍلعىٍبًد ًبالى ًإٍذفو

 كىأىٍف يىكيوفى رىاًضينا. .ب 
 كىأىٍف تىكيوفى اٍلعىٍيني: .ج 

 ًمٍلكىوي  .ُ
 أىٍك مىٍأذيكننا لىوي ًفي بػىٍيًعهىا. .ِ

 جىاًئزى التَّصىر،ًؼ. -ٍيضناأى –يًو أىٍف يىكيوفى الثَّاًني: اٍلميٍبتىاعي، كىييٍشتػىرىطي فً  .ِ
: الثَّمىني، كىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيوفى: .ّ  الثَّاًلثي

. .أ   مىاالن ًفي نػىٍفعو ميبىاحو
 مىٍعليومنا. .ب 
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 مىٍقديكرنا عىلىى تىٍسًليًمًو. .ج 
 مىٍمليوكنا لًٍلميٍشتىًرم. .د 

 :ني، كىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيوفى مى الرَّاًبعي: اٍلميثٍ  .ْ
 ًفيًو نػىٍفعه ميبىاحه ًلغىٍيًر ضىريكرىةو. .أ 
 كىأىٍف يىكيوفى: .ب 

 ًمٍلكنا لًبىائًًعًو. .ُ
 أىٍك مىٍأذيكننا لىوي ًفي بػىٍيًعًو. .ِ

 كىأىٍف يىكيوفى مىٍقديكرنا عىلىى تىٍسًليًمًو. .ج 
 كىأىٍف يىكيوفى مىٍعليومنا بًػ: .د 

 ريٍؤيىةو. .ُ
 أىٍك ًصفىةو يىٍحصيلي ًبهىا مىٍعرًفػىتيوي. .ِ

: ا .ٓ :اٍلخىاًمسي  للٍَّفظي اٍلميؤىدَّل ًبًو، كىىيوى
. .أ  يجىابي كىاٍلقىبيوؿي  اٍْلً
 كىاٍلميعىاطىاةي. .ب 

ٍيًع ًعدَّةي أيميورو: .ٔ  كىيػىتػىعىلَّقي بًاٍلبػى
 أىحىديىىا الش،ريكطي، كىًىيى ًقٍسمىاًف: .أ 

 صىًحيحه، ًمٍثلي: .ُ
 ًن.مى ًصفىةو ًفي الثَّمىًن أىًك اٍلميثٍ  .أ 
 أىٍك نػىٍفعو ًفيًهمىا. .ب 
 أىٍك لىهيمىا. .ج 
.كىفى  .ِ  اًسده كىمينىاؼو ميٍقتىضىاهي، كىنىٍحًو ذىًلكى
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: .ب  عىةي أىٍقسىاـو  كىالثَّاًني: اٍلًخيىاري سىبػٍ
 ًخيىاري اٍلمىٍجًلًس مىا لىٍم يػىتػىفىرَّقىا .ُ

 ًحسًّا. .أ 
 أىٍك حيٍكمنا. .ب 
 ميدَّةن مىٍعليومىةن كىلىٍو طىالىٍت. كىالشٍَّرطً  .ِ
 ًفي: كىاٍلغىٍبنً  .ّ

 النٍَّجًش. .أ 
 .لً كىاٍلميٍستػىٍرسً  .ب 
 لىق ي.كىالتػَّ  .ج 
. كىاٍلعىٍيبً  .ْ  ًبكيل  نػىٍق و
 ًبرىٍأًس اٍلمىاًؿ بًأىٍف يىٍظهىرى كىاًذبنا. كىالتٍَّخًبيرً  .ٓ
ؼً  .ٔ ػػعي ًإ ٍػبىاتنػػا  كىاٍخػػًتالى ػػا يىٍجمى ًلػػًف ًمػػٍن كيػػلٍّ ًبمى اٍلميتىبىػػاًيعىٍيًن بػىٍعػػدى اٍلحى

 كىنػىٍفينا.
 .كىالتٍَّصرًيىةً  .ٕ

: الر بىا ًقٍسمىاًف: .ج   كىالثَّاًلثي
 ًل ًفي كيل  ًجٍنًس:رًبىا اٍلفىضٍ  .ُ

 مىٍاعيوـو  .أ 
. .ب   مىًكيلو أىٍك مىٍوزيكفو
ٍيًن اتَّحىدىٍت ًفيًهمىا ًعلَّةي رًبىا اٍلفىٍضًل. .ِ  كىرًبىا النًَّسيئىًة ًفي كيل  ًجٍنسى
ـي ًفي الصٍَّرًؼ: .ّ  كىيىٍحري

 [كىالنَّسىأي ًفي اٍلًجٍنًس اٍلوىاًحًد.ِ[التػَّفىاضيلي ]ُ] .أ 
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 ًفي اٍلًجٍنسىٍيًن. كىالنَّسىأي ديكفى التػَّفىاضيلً  .ب 
 الرَّاًبعي: اٍلبػىٍيعي: .د 

ـى. .ُ  ًإمَّا حىاًضرنا، كىىيوى مىا تػىقىدَّ
ٍيػًع كىيىزًيػدي عىلىٍيػًو بًػأىٍف  .ِ ًإمَّا غىائًبنا، كىىيػوى السَّػلىمي يىًصػح، ًبشيػريكًط اٍلبػى كى

 يىكيوفى:
 ًفيمىا ييٍمًكني ضىٍبطي ًصفىًتًو: .أ 

ُ. .  ًبكىٍيلو
ِ. .  أىٍك كىٍزفو
. أىٍك ذىرٍعو كىنىٍحوً  .ّ  ذىًلكى

 مىٍوصيوفنا. .ب 
 ميؤىجَّالن ًإلىى ميدَّةو مىٍعليومىةو. .ج 
 مي ًفيًو ًفيهىا ًفي مىًحل ًو.ييوجىدي اٍلميسىلى  .د 
 كىقػىٍبًض رىٍأًس مىاًلًو ًفي اٍلمىٍجًلًس. .ق 

: اٍلبػىٍيعي: .ق   اٍلخىاًمسي
ـى حيٍكميهىا. .ُ ننا تػىقىدَّ  ًإمَّا عىيػٍ
فىعى  .ِ ًإمَّا مىنػٍ  :، كىًىيى اٍْلًجىارىةي، كىًىيى ةه كى

هىا نػىٍفعى ًإمَّا عىلىى عىٍينو يى  .أ   هىا.ٍأخىذي ًمنػٍ
فىعىةو ًمٍن عىٍينو. .ب  ًإمَّا عىلىى مىنػٍ  كى
. .ج  فىعىًة شىٍخ و ًإمَّا عىلىى مىنػٍ  كى

 اٍْليكلىى: كىًإجىارىًة أىٍرضو لًلزَّرًٍع.
 كىالثَّانًيىةي:
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 كىسيٍكنىى الدَّاًر. .ُ
ِ. . ابًَّة، كىنىٍحًو ذىًلكى  كىريكيوًب الدَّ

فىعىةي ال  شٍَّخً :كىمىنػٍ
ّ. .  أىٍف تيسىل مىوي فػىهيوى اٍْلىًجيري اٍلخىاص،
ْ. . ًإٍف سىلَّمىوي اٍلعىمىلى فػىهيوى اٍلميٍشتػىرىؾي  كى

 *كىالى تىًصح، اٍْلًجىارىةي ًإالَّ ًفي: .د 
ُ. .  نػىٍفعو
ِ. .  ميبىاحو
ّ. .  مىٍعليوـو
 ميقىدَّرو بًػ: .ْ

. .أ   كىٍقتو
 أىٍك ًفٍعلو ميعىيَّنو. .ب 

: اٍلقىٍرضي  .ك   السَّاًدسي
 مىٍنديكبه  .ُ
 ل  مىا صىحَّ السَّلىمي ًفيوً ًفي كي  .ِ
 ًبغىٍيًر زًيىادىةو كىالى شىٍرًطهىا. .ّ
 كىيػيرىد، ًمثٍػليوي. .ْ
ًإٍف زىادى ًمٍن غىٍيًر شىٍرطو قىٍدرنا أىٍك جىٍودىةن جىازى. .ٓ  كى

 السَّاًبعي اٍلوى ىاًئقي عىلىى اٍلحيقيوًؽ  ىالى ىةه: .ز 
عيهى  .ُ ننا يىًصح، بػىيػٍ هي عىيػٍ  ا عىلىى مىاًلًو،الرٍَّىني بًأىٍف يىضىعى ًعٍندى

اًلًو بىاعىهىا. .أ   كىمىتىى لىٍم يىًجٍئوي ًبمى
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. .ب   فىالى يىجيوزي لىوي التَّصىر،ؼي ًفيهىا بػىٍعدى ذىًلكى
هىا ًإالَّ ًبرىد  اٍلجىًميًع. .ج  فىك، شىٍيءه ًمنػٍ  كىتىكيوفي عىلىٍيًو الى يػىنػٍ
 الضَّمىافي  .ِ

 كىىيوى ضىم، ًذمَّةو ًإلىى ًذمَّةو ًفي اٍلحىق . .أ 
اًئًز التَّصىر،ًؼ. كىيىًصح،  .ب   ًمٍن كيل  جى
 كىاٍلكىفىالىةي، .ّ

ـي ًإٍحضىاًر اٍلغىرًيًم. .أ   كىىيوى اٍلًتزىا
 فىمىتىى لىٍم يىٍأًت ًبًو مىعى بػىقىائًًو ضىًمنى مىا عىلىٍيًو. .ب 

 الثَّاًمني: اٍلحىوىالىةي: .ح 
 ًمٍن ًذمَّةو ًإلىى ًذمَّةو. لي اٍلحىقَّ قي تػىنػٍ  .ُ
 كىالى يػيٍعتىبػىري ًفيهىا ًرضىا: .ِ

 ٍلميحىاًؿ عىلىٍيًو.ا .أ 
 ًإذىا كىافى اٍلميحىاؿي عىلىٍيًو مىًليئنا. كىالى اٍلميحىاؿً  .ب 

: .ط   ]التَّاًسعي[اٍلميتىصىر ؼي
ُ. :  ًإمَّا جىاًئزى التَّصىر،ًؼ ميٍالىقنا، كىىيوى

. .أ   اٍلميكىلَّفي
 الرًَّشيدي. .ب 
 أىٍك مىٍحجيورنا عىلىٍيًو، كىىيوى ًقٍسمىاًف: .ِ

:مىٍحجيوره عىلىٍيًو ًلحىظ ًو، كى  .أ   ىيوى
ليغى. .ُ  الصًَّبي، حىتَّى يػىبػٍ
 ًفيقى.كىاٍلمىٍجنيوفي حىتَّى يى  .ِ
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 .كىمىٍحجيوره عىلىٍيًو ًلغىٍيرًًه، كىىيوى السًَّفيوي  .ب 
[اٍلميتىصىر ؼي ًإمَّا: .م   ]اٍلعىاًشري

 بًنػىٍفًسوً  .ُ
 أىٍك ًبغىٍيرًًه، كىىيوى ًإمَّا: .ِ

ػػ .أ  ػػاًئًز التَّصىػػر،ًؼ ًفيمى ػػلى كىًكيػػله، فػىيىجيػػوزي تػىوًٍكيػػلي كيػػل  جى ا كيك 
 ًفيًو.

، كىىيوى ًإمَّا ًفي: .ب   أىٍك شىرًيكه
ػػػل، مىػػػٍن ديًفػػػعى ًإلىٍيػػػًو  .ُ ل كي ػػػوى اٍلميضىػػػاًربي الػػػر ٍبًح: كىىي

 اٍلمىاؿي لًيىتًَّجرى ًفيًو ًبجيٍزءو مىٍعليوـو ًمٍن رًٍبًحًو.
هىا: .ِ ـه، ًمنػٍ ًإمَّا ًفي اٍْلىٍعيىاًف كىنىمىاًئهىا، كىًىيى أىٍقسىا  كى

 .شىرًكىةي اٍلويجيوهً  .أ 
اًف. .ب   كىاٍْلىٍبدى
هىا: اٍلميسىاقىاةي كىاٍلميزىارىعىةي: .ج   كىًمنػٍ

ُ. .  ًفي غىٍرًس كيل  شىجىرو لىوي  ىمىره
 زىرٍعو ًبجيٍزءو مىٍعليوـو ًمٍنوي. كىكيل   .ِ

ـه  .ؾ  [أىٍخذي اٍْلىٍموىاًؿ ًبغىٍيًر ًعوىضو أىٍقسىا  :]اٍلحىاًدم عىشىرى
 أىحىديىىا اٍلعىارًيىةي: .ُ

 ًبهىا مىعى بػىقىاًئهىا. ًفي كيل  عىٍينو يػيٍنتػىفىعي  .أ 
 كىيػىريد،ىىا. .ب 
 كىيىٍضمىني: .ج 

نػىهىا. .ُ  عىيػٍ



 

  

176 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 كىأىٍجزىاءىىىا بًالتػَّلىًف. .ِ
 الثَّاًني اٍلوىًديعىةي: .ِ

 ًعٍندى اٍلميٍستػىٍودىًع أىمىانىةه. .أ 
 الى ضىمىافى عىلىٍيًو ًفيهىا ًمٍن غىٍيًر تػىعىدٍّ. .ب 
: اٍلغىٍصبي  .ّ  الثَّاًلثي

: .أ   كيل، مىٍن غىصىبى
ُ. .  مىاالن
 .ميٍحتػىرىمنا .ِ
 ًممٍَّن: .ّ

ليوي. .أ  ـى عىلىٍيًو قػىتػٍ  حىري
ـى عىلىٍيػػػػًو  .ب  ػػػػري ػػػػافى ميٍنػػػػتىًقالن ًإلىػػػػى مىػػػػٍن حى أىٍك كى

ليوي.  قػىتػٍ
 كىجىبى عىلىٍيًو رىد،هي. .ب 
 كىيىٍضمىنيوي بًالتػَّلىًف. .ج 
 .ان كىكىذىًلكى يىٍضمىني أىٍجزىاءىهى ًإذىا لىٍم يىكيٍن ميحىرَّمى  .د 
رىهي.ِ، ]ان آدىًميَّ [ُالرَّاًبعي: اٍلمىاؿي اٍلميٍلتػىقىطي ًإمَّا ] .ْ  [أىٍك مىاالن غىيػٍ

، .أ   أىمَّا اٍْلدىًمي،
ٍنبيوذي فػىقىٍط. .ُ  فػىهيوى الا ٍفلي اٍلمى
فىقي عىلىٍيًو: .ِ  كىيػينػٍ

 ًممَّا كيًجدى مىعىوي. .أ 
 كىًإالَّ فىًمٍن بػىٍيًت اٍلمىاًؿ. .ب 
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ّ. :  كىىيوى
 حير .  .أ 
   .ب 

 ميٍسًلمه. .ُ
ػػٍن ًفػػي بػىلىػػًد كيفَّػػارو الى  .ِ مىػػا لىػػٍم يىكي

 ميٍسًلمى ًفيًو.
:كى  .ب   اٍلمىاؿي  ىالى ىةي أىٍقسىاـو

 مىا الى تػىٍتبػىعيوي ًىمَّةي أىٍكسىاًط النَّاًس: .ُ
 يىٍمًلكيوي بًاٍلًتقىاًطًو. .أ 
 كىيػىٍنتىًفعي ًبًو ًإلىى أىٍف ييوجىدى رىب،وي. .ب 
. .ج   كىالى يػيعىرَّؼي
ـي اٍلًتقىاطيوي. .ِ  كىمىا يىٍمتىًنعي ًمٍن ًصغىاًر الس بىاًع: يىٍحري
 ا:مى ىً رى كىسىاًئري اٍلمىاًؿ غىيػٍ  .ّ

 يػيٍلتػىقىطي. .أ 
 كىيػيعىرَّؼي سىنىةن. .ب 
 كىييٍملىكي بػىٍعدىىىا. .ج 

: اٍلًهبىةي كىاٍلعىًايَّةي: .ٓ  اٍلخىاًمسي
 تيٍملىكي بًاٍلقىٍبًض. .أ 
ـي الر،جيوعي ًفيهىا. .ب   كىيىٍحري
: اٍلمىٍأخيوذي ًمنى الزَّكىاًة. .ٔ  السَّاًدسي
 السَّاًبعي: اٍلمىٍأخيوذي ًمٍن مىاًؿ اٍلغىًنيمىًة. .ٕ
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ةي لًٍلقىاًضي كىاٍلحىاًكمً  الثَّاًمني: .ٖ  كىًىيى ميحىرَّمىةه. الر ٍشوى
التَّاًسعي: اٍلهىًديَّةي، كىًىيى ميبىاحىةه ًلغىٍيًر اٍلحىاًكًم ًإذىا لىٍم يىكيػٍن لىػوي ًمػنى  .ٗ

 اٍلميٍهًدم عىادىةه.
: أىٍرضي اٍلمىوىاًت مىٍمليوكىةه ًلمىٍن أىٍحيىاىىا. .َُ  اٍلعىاًشري
ػازي  .ُُ : الر كى ػٍن ، كىىيػوى دً اٍلحىاًدم عىشىػرى اًىًليَّػًة: مىٍمليػوؾه ًلمى ٍفػني اٍلجى

هي بػىٍعدى اٍلخيميًس.  كىجىدى
: اٍلمىعىاًدفي مىٍمليوكىةه ًلمىٍن كىجىدىىىا. .ُِ  الثَّاًني عىشىرى
ػػٍن  .ُّ ػػدىىىا ًإٍف لىػػٍم يىكي ػػٍن كىجى ػػةه ًلمى : اٍلكينيػػوزي: مىٍمليوكى ػػرى الثَّالًػػثي عىشى

 ًفي أىٍرضو مىٍمليوكىةو.
 : كيل، مىا ًفي اٍلبىٍحًر ًمٍن:الرَّاًبعي عىشىرى  .ُْ

. .أ   سىمىكو
. .ب  يػىوىافو  كىحى
 كىليٍؤليؤو. .ج 
 كىمىٍرجىافو كىغىٍيًر ذىًلكى  .د 

 =مىٍمليوؾه ًلمىٍن أىخىذىهي.
ػ .ُٓ : كيل، الا،ييػوًر اٍلبىرًيَّػًة كىأىٍعشىاشي ػٍن اٍلخىاًمسي عىشىرى ػةه ًلمى هىا: ميبىاحى

 أىخىذىىىا.
ػػػر   .ُٔ ػػػوىاًف اٍلبػى يػى ػػػل، حى : كي ػػػرى ػػػاًدسي عىشى ػػػٍن  السَّ : ميبىػػػاحه ًلمى اٍلوىٍحًشػػػي 

هي:  أىخىذى
 مىٍأكيوالن كىافى. .أ 
رىهي. .ب   أىٍك غىيػٍ
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ػوي ًفػي مً  .ُٕ : مىاؿي مىٍن رىًغبى عىٍنوي كىتػىرىكى ٍصػرو أىٍك بػىر يَّػةو السَّاًبعي عىشىرى
 كىةو ٍهلى أىٍك مىٍضيػىعىةو أىٍك مى 

 ًلعىٍجزًًه عىٍنوي  .أ 
 أىٍك الى  .ب 

 = مىٍمليوؾه ًلمىٍن أىخىذىهي.
: كيل، عيٍشبو كىكىَلىو لىٍم يػىٍزرىٍعوي آدىًمي = ميبىاحه ًلمىٍن الثَّاًمني  .ُٖ عىشىرى

 أىخىذىهيل سىوىاءن كىافى ًفي:
 أىٍرضو مىٍمليوكىةو. .أ 
 أىٍك غىٍيًر مىٍمليوكىةو. .ب 
ػٍن  .ُٗ : كيل، شىجىرو بػىر مٍّ لىٍم يػىٍغًرٍسًو آدىًمػي : ميبىػاحه ًلمى التَّاًسعي عىشىرى

 غىٍيًر مىٍمليوكىةو. ضو أىخىذىهي =ًإذىا كىافى ًفي أىرٍ 
 اٍلًعٍشريكفى: مىاءي كيل  نػىٍهرو، كىعىٍينو جىارو = مىٍمليوؾه ًلمىٍن أىخىذىهي. .َِ

: ًإٍخرىاجي اٍْلىٍموىاٍؿ عىٍن مىاًلًكهىا: .ؿ   ]الثَّاًني[عىشىرى
، كىىيوى  .ُ  ًإمَّا ًبًعوىضو

 اٍلبػىٍيعً  .أ 
. .ب   كىاٍلًهبىةي ًبشىٍرًط ًعوىضو
، كىًىيى  .ِ ًإمَّا ًبغىٍيًر ًعوىضو ـه: كى  أىٍقسىا

 أىحىديىىا الزَّكىاةي. .أ 
ـى تىٍحتى أىٍيًدينىا ًذمَّةن. .ب   الثَّاًني: اٍلًجٍزيىةي ًمٍن كيل  كىاًفرو أىقىا
: .ج  ، كىىيوى : اٍلوىٍقفي  الثَّاًلثي

فىعىًة. .ُ نػٍ  تىٍحًبيسي اٍْلىٍصًل كىتىٍسًبيلي اٍلمى
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اًئًز التَّصىر،ًؼ. .ِ  ًمٍن كيل  جى
ّ. .  ًفي ًبرٍّ
ْ. :  بًلىٍفظو

. .أ   صىرًيحو
 ًكنىايىةو.  أىكٍ  .ب 

نىا. .د   الٌراًبعي: اٍلعيٍشري ًمٍن كيل  كىاًفرو اتَّجىرى ًإلىيػٍ
:  .ق  ًىػػيى ػػاًئًز التَّصىػػر،ًؼ، كى : اٍلوىًصػػيَّةي: تىًصػػح، ًمػػٍن جى ػػاًمسي اٍلخى

بًػػػػػػػًو،  ىن [كىميوصىػػػػػػػِ[كىًصػػػػػػػيَّةو، ]ُميٍشػػػػػػػتىًملىةه عىلىػػػػػػػى: ]
 [كىميوصنى ًإلىٍيًو.ْلىوي، ] ىن [كىميوصى ّ]

 فىاٍلوىًصيَّةً  .ُ
 حىبَّةه:ميٍستى  .أ 

ُ. .  بًالثػ،ليًث ًلمىٍن لىوي كىاًرثه
: ًلمىٍن الى كىاًرثى لىوي. .ِ  كىبًأىٍكثػىرى

 كىالى تىًصح، بًأىٍكثػىرى ًمنى الثػ،ليًث ًإالَّ بًًإجىازىًة اٍلوىرى ىًة.
ِ. .  كىاٍلميوصىى ًبًو: اٍلمىاؿي
ّ. .  كىاٍلميوصىى لىوي: كيل، مىٍن يىٍمًلكي
اًئًز ا .ْ  لتَّصىر،ًؼ.كىاٍلميوصىى ًإلىٍيًو كيل، جى

: .ك   السَّاًدسي اٍلًعٍتقي ييسىن، ًلمىٍن لىوي كىٍسبه
ُ. :  بًلىٍفظو

. .أ   صىرًيحو
 كىًكنىايىةو. .ب 
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 كىيىٍحصيلي بًػ: .ِ
. .أ   قػىٍوؿو
. .ب   كىًمٍلًك رىًحمو ميحىرَّـو
 قى:كىمىٍن أىٍعتىقى ًشرٍكنا لىوي ًفي عىٍبدو عىتي  .ّ

 كيل،وي ًإٍف كىافى ميوًسرنا. .أ 
 ا.كىمىا أيٍعًتقى ًإٍف كىافى ميٍعًسرن  .ب 
 كىيىًصح،: .ْ

. .أ   حىاالن
 كىميعىلَّقنا: .ب 

ُ. .  ًإلىى كىٍقتو
: ل ػػػػػػفىػػػػػػًإٍف عي  .ِ ػػػػػػوى قى بًػػػػػػاٍلمىٍوًت فػىهي

ػػػػػري ًمػػػػػنى الثػ،ليػػػػػًث،  ، يػيٍعتىبػى تىػػػػػٍدبًيره
بًَّر ًفي تىالًيًو.  كىيىًصح، بػىٍيعي اٍلميدى

ػػلو  .ٓ ػػاؿو ًإلىػػى أىجى هي لًنػىٍفًسػػًو ًبمى ػػي دي عىٍبػػدى ًإٍف بىػػاعى السَّ كى
: ًكتىابىةه.  فىًهيى

.ميٍستى  .أ  ره يػٍ  حىبَّةه ًلمىٍن عيًلمى ًفيًو خى
 كىيػيٍعتىقي بًاٍْلىدىاًء. .ب 
ًإٍف عىجىزى عىادى رًقًّا. .ج   كى
ػػػيَّني ًفيػػػًو  .ٔ ػػػي ًدىىا مىػػػا يػىتىبػى ًإٍف كىلىػػػدىًت اٍْلىمىػػػةي ًمػػػٍن سى كى

ٍنسىاًف: صىارىٍت لىوي ًبذىًلكى أيَـّ كىلىدو:  خىٍلقي اٍْلً
ٍوتًًو. .أ   تػيٍعتىقي ًبمى
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عي  .ب   هىا.كىالى يىجيوزي لىوي بػىيػٍ
 *** الشرح ***

تي قولو: )  واملراد بامل ام ت ىنا امل ام ت املالية. (:الثَّاًني: اٍلميعىامىالى
ٍيػػعي قولػػو: ) ػػديىىا اٍلبػى ًىػػيى أىٍشػػيىاءي: أىحى عسػػ د امل ػػام ت علػػى اسمػػاط  من ػػا: عسػػ د م اوضػػات ُي ػػا  (:كى

يػو سػل ة تؤخػذ  وعنػلنا عسػل اإلجػارة ُيػو اجػرة  ع ض يُػلُع ومسابػا يؤخػذ مثػا عسػل العيػع  ُفيػو لػذ يُػلُع ُو
تػػلُع ومنف ػػة تؤخػػذ  وغػػ  ذلػػ   وعنػػلنا نػػ ع مػػذ امل ػػام ت   يكػػ ف م اوضػػة بػػا يكػػ ف ت ًعػػا   نسػػاف راى 
ُسػػ ًا ُيعنػػاه صػػلتة ُ ػػذا تػػ ع ُػػ  ينلظػػر منػػو عػػ ض  او راى ع ً ػػا ا يػػـ  ال يػػل ُيىػػلى لػػو ىليػػة  والنػػيب 

  ورمػػ  ذلػػ  ُ ػػذه تسػػقى الل عػػات  وىنػػاؾ عسػػ د   ػػا ب ػػرض  ػػاب ا،) ػػادوا صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب تػػاؿ: 
الل ثيػػق  ت ثسػػة ال سػػ د؛   سػػل الػػرىذ وال ػػقاف والكفالػػة  وىنػػاؾ ايً ػػا مػػذ ال سػػ د مػػا يكػػ ف ُي ػػا اخػػذ و لػػ  
 ليكػػات مػػذ غػػ  عػػ ض مػػذ غػػ  الل عػػات  ي ػػذ مػػثً :  حيػػا  املػػ ات  و حيػػا  املػػ ات لػػيق ت ًعػػا لػػيق ىنػػاؾ 

ل ع ل  بالرض املػ ات لكػذ انػت تعػذؿ سػعًعا ضم ػا لػ  بػو ِملػ   و ال ػيل ايً ػا  ذا ذىػ  عػ ص احل ي
  ق ال ية وصاد صيًلا ُ نو ظملكو دوف ع ض.

، كى ىمىنو، كىميٍثمىنو، كىلىٍفػظو يػيػؤىدَّل بًػًو، أىٍك مىػا قولو: )أىحىديىىا: اٍلبػىٍيعي:  ، كىميٍبتىاعو ًفػي كىالى بيدَّ ًفيًو ًمٍن: بىاًئعو
املعلاع ى  املش،ي  واملػثقذ ىػ  السػل ة  واللفػظ املس ػ د ال ػي ة  صػي ة ال سػل  و  يل ػ ر عسػل بيػع  (:مىٍعنىاهي 

    ذا  ػػاف ُيػػو: بػػا ع  ومشػػ،ي  ولػػذ  وسػػل ة  وصػػي ة  ُ ػػا تسػػلنيع اف تػػيتيين ب سػػل طملػػ  مػػذ واحػػل مػػذ 
ه الر ػاف  ي جػل بػا ع وي جػل مشػ،ي لكػذ ال  يػا ا العيع بال  الة  طعً ا ى  ا ادسيسػة ىنػا ت جػل ىػذ ؟ىذه

تاـ مساـ العا ع ومساـ املش،ي  ل  و ل  ع ص تاؿ: او ل  ا بيع ىذا الكلاب ب و ملػذ عػئت. ُسلػت لػو: 
ىا تسق  اف اعػ،يو انػا  ابي ػو لنفسػ . تػاؿ:   بػيس. ُػذىعت انػت للسػ ؽ ومل جتػل مشػ،يًا ُع لػو لنفسػ   

 ل ُكنت مش،يًا اصالة عذ نفس  وبا ع و الة.ُ نا ت ليت انت طرا ال س
، كىاٍلميعىاطىاةي قولو: ) يجىابي كىاٍلقىبيوؿي : اٍْلً ُ ف ال سل ي   بامل اطاة وي    (:اللٍَّفظي اٍلميؤىدَّل ًبًو، كىىيوى

 باللفظ.
 يراد بو امل اطاة وسليِ اإلعارة  لي ا. (:أىٍك مىا ًفي مىٍعنىاهي قولو: )
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رى اٍلعىٍبًد ًبالى اٍْلىكَّؿي اقولو: ) ٍلبياًئعي: فػىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيوفى جىاًئزى التَّصىر،ًؼ: كىىيوى اٍلبىاًلغي، الرًَّشيدي، غىيػٍ
ػػا ػػوي، أىٍك مىٍأذيكننػػا لىػػوي ًفػػي بػىٍيًعهى ، كىأىٍف يىكيػػوفى رىاًضػػينا، كىأىٍف تىكيػػوفى اٍلعىػػٍيني ًمٍلكى بػػلا اوً  بالعػػا ع  تػػاؿ: الوؿ  (:ًإٍذفو

عا ع: ُيش،ط ُيو ما ييِ: اوً : اف يك ف جا د الل رؼ وىػ  العػالغ الرعػيل غػ  ععػل بػ   ذف. اإلنسػاف  مػا ال
حػػػر او ععػػػل  ال عػػػل او الرتيػػػق   ي ػػػ  لػػػو اللقلػػػ  اصػػػً   ُػػػ  ي ػػػ  اف يشػػػ،ي و  اف يعيػػػع  ومػػػا ملكػػػو ا 

  واإلنسػاف ادػر الػذي لػيق عليػػو رؽ  الظػاىر ىػ  ا ادسيسػة وا ادكػب دملػػ ؾ لسػيله. وىػذا    ػث لنػا ُيػػو
اإلنسػػاف ادػػر يكػػ ف جنينًػػا وي لػػل   ظميػػد   يعلػػغ  ولنف،ضػػو عػػاتً  رعػػيًلا مل ينػػرا عليػػو جنػػ ف  ُ نػػلما  ػػػاف 
اإلنساف جنيًنا باملننق وال سا انو   ي   لو الل رؼ ُ  ظمكػذ اف يعيػع و  اف يشػ،ي وىػذا واضػ  وظػاىر  

الػ اب: ن ػب  لػو ذمػة ماليػة ي ػ  لػو  ػا اللقلػ   ولػذل  صػ ر من ػا  ؟لػ  او  لكذ السؤاؿ ىا ي   لو  
صػ رتاف مشػ  رتاف: صػ رة مػ اث ادقػػا  مػر مػع الػذي درس الفػرا ع ي لػػب اف ادقػا يػرث  ذا ولػل واسػػل ا 
 ؟صػػارًخا  ي ػػين رجػػا مػػات ولػػو ابػػذ ُولػػل ولػػو جنػػم ا بنػػذ زوجلػػو ومػػات ىػػذا الرجػػا  ُكيػػف تسسػػب ال، ػػة

 د اد  امل ج د ىذا ييخذ ن يعو لكذ مع ا حلياط ُي تف ن ي  ادقا  واخللف ا  يف ي تف ن ػي  امل ل
ادقػػا ىػػا يسػػلر ذ ػػر او انثػػى او يسػػلر ذ ػػر وانثػػى او ذ ػػريذ وانثيػػم   ق كخػػره وىػػذا لػػو بػػاب ا الفػػرا ع 

مبلكيلو حػذا املػاؿ الػذي يسقى باب م اث ادقا  ُ ذا ُولل واسل ا صارًخا و انت ُيو حياة مسلسرة حكقنا 
اوتفناه لو   ذف ح ا لو املِل  بسػع  اإلرث و ػذل  ال صػية  عػ ص تعػا اف ظمػ ت تػاؿ:  ذا مػت ُيوصػ  

تكػ ف لل قػا الػػذي ا بنػذ اخػل  ُ ػػا  -ويكػ ف دوف الثلػػث وسػييِ-مػذ مػايل مبعلػغ وتػػلره ما ػة الػف لاير 
اـ انو مل سق ال ج د وادقا م ج د  ُ ذا ُولػل ال اب: ن ب ت   ال صية لل قا ما د ؟ت   ال صية لل قا

ىذا ال لل يعسى لػو ذمػة ماليػة يلقلػ   ػا  لكػذ لػيق لػو اف يل ػرؼ ا مالػو  ُلػ  وىػ  لػو مػاؿ او اوصػ  لػو 
مباؿ او مات لو تري  ضم ا لو املل   ذه السعاب  لكذ ىذا الذي ملكػو ىػا ينػدؿ السػ ؽ ويشػ،ي سػيارة 

و باطػػا ُ ػػ  غػػ  جػػا د     العيػػع ؟مػػثً  ُ ػػا صمػػ ز غػػ  صػػ ي ؛ لف ىػػذا ال ػػيب دوف اللقييػػد نسػػ ؿ:  ف ت ػػُر
الل رؼ ويسػقيو ب  ػ ب ا بػاب اد ػر ىػ  حم ػ ر عليػو ا الل ػرؼ  وسػييِ ايً ػا  عػارة اخػرى  ق ىػذا  

و و ا ص رتم ب ل اللقييد: ؟ُ ذا مّيد ىا ي   ت ُر  نس ؿ: ي   ت ُر
 اب ه لاير وذى   ق امللرسة واع،ى ع   ُي   ا ىذا.ال  رة الوق: ا اليس   اعناه 
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و ب ذف وليو.  ال  رة الثانية: ي   ت ُر
و ذا بلغ ىذا ال يب صار جا د الل رؼ  لو اف يل رؼ ا مالو مبا عػا  بشػرط اف يكػ ف رعػيًلا اي 

 غ  سفيو  ُي سذ الل رؼ ا املاؿ.
 تنبيو:

اتو ا مالو  منع ال ػيب املقيػد مػذ الل ػرؼ وىنا ننعو  ق ت ية ال يب املقيد الصا عل ـ ص ة ت ُر
ػاة  عقػره مػثً  عشػر  ؟دظ نفسو اـ دظ ال   ؟ا مالو وِملكو ملاذا دظ نفسػو  ولػ  ح ػرت ىػذا ال ػيب الُ 

سػػن ات ومل يعلػػغ ادلػػب تػػاؿ:  ذا مػػت املليػػ ف الػػل ورثل ػػا مػػذ والػػلي اوصػػ  من ػػا مبا ػػة الػػف لاير ت ػػرؼ علػػى 
لنػو من ػو مػذ الل ػرؼ ا  ؟ال  ي  ا املػذى  اهنػا تُنفػذ  ملػاذا ؟مات  ىا تنسذ ال صية اـ  املسا م.   

نا ُ ػا ىػذا ي ػر بػو   ي ػر  ورمػذ  سمػا من نػاه دًُ ػا لل ػرر  ؟ملكو  سمػا  ػاف رعايػة دظػو وب ػل املػ ت لػ  ت ػُر
 عنو و  ضرر عليو ا  نفاذ ىذا الل رؼ   ذف ت   منو ال صية.

العالغ خرج بو ال يب  ُال يب يلقل  وليق جا د الل ػرؼ  قػا بينػا   (:اٍلبىاًلغي، الرًَّشيدي  كىىيوى قولو: )
والرعيل خرج بو السفيو  والسفيو ى  الذي   ضمسذ الل رؼ ا مالو  يعذؿ مالو ا ادػراـ  او يعػذؿ مالػو ا 

 غ  ُا لة.
:) رى عىٍبدو ًبالى ًإٍذفو   و  ي ػ  لػو الل ػرؼ  لكػذ ال عػل  ذا اذف لػو ال عل  قػا اعػرنا   ظملػ قولو: )غىيػٍ

و ُيقػا اُذف  سيله تاؿ: خذ ىذا ال اؿ وب و  او خػذ ىػذه السػيارة وب  ػا. ُػيذف لػو ا الل ػرؼ  ُي ػ  ت ػُر
 لو ُيو.

الشرط الثاين ا العا ع: اف يك ف راضًيا. ُ  ي ػ  العيػع مػذ مكػره  ُلػ   قولو: )كىأىٍف يىكيوفى رىاًضينا(:
اف وُىػػلد بالسلػػا مػػذ تػػادر   ذا مل تعػػع سػػيارت  ُسػػيتلل   ُ  ػػا عليػػو  ليػػل ُعػػاع تعً ػػا حػػذا جػػ    ق  نسػػ

اإل راه ُالعيع غ  ص ي ؛ لننا اع،طنا الرضا  وننعو ىنا  ق اف م و الرضا ا ىذا امل ضع وا جػا امل اضػع 
اف يكػػػ ف راضػػػًيا  واف تكػػػ ف  الػػػل يػػػذ رىا الفس ػػػا  ا اعػػػ،اط الرضػػػا حػػػىت مػػػثً  ا النكػػػاح يس لػػػ ف: يشػػػ،ط

راضية. الرضا املذ  ر   يُراد بو ال عنة و  يسابا الكراىة و سما يسابا اإل راه  وص رة ذلػ : وانػا اعنيػ  احػل 
وال لقا  بذل ا ا   يا ال لب ال ايل والنفيق  و اف مذ انفق ما عنلىب  -رمحة اهلل علي ب ان م–ال لقا  
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للنيا  ل  ال لب  و ان ا يعذل ف ا ن  ػا وا نسػ  ا وا عػرا  ا ال ػايل والنفػيق  واجا ما ظملك نو ا ىذه ا
احل ال لقا   انت لو نس ة نفيسة مذ احل الكلػ  ول لػو )ن ػرة انسػاب ال ػرب،  او غ ىػا  ُكػاف ضمػلفظ 

ولػو   ذه النس ة و انت عديدة على تلعو لكذ ح لت عليػو ديػ ف وطالعػو اصػ اب الػلي ف  ولػو ذريػة ضػ فا 
اطفاؿ ص ار ينلع ف منػو الن ػاـ والشػراب ولػو زوجػة ُاضػنر م ػنرًا او  ارًىػا  ق بيػع ىػذا الكلػاب  ُػذى  

 بو  ق الس ؽ وتعا اف يذى   ق الس ؽ  ل  على ال ف ة الوق تاؿ: 
 َوِبْ ُل ػػػػا حػػػػ  ً  ِعشػػػػريذَ   ػػػػا اِنْسػػػػتُ 

 ومػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاف ظَػػػػػػػػين  اَنَػػػػػػػػين سػػػػػػػػػيَبي  ا
َيةٍ   ولكػػػػػػػػذ ل ػػػػػػػػ ٍف واُلسػػػػػػػػاٍر وِصػػػػػػػػعػْ
 ُسلػػػػػػػػػُت ومل اَْملػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ ابق َعػػػػػػػػػْ ةٍ 
ـَ مالػػػػ ٍ   وتػػػػل خُتػػػػرُج اداجػػػػاُت يػػػػا ا

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 وحنيػػػػػػين ب ػػػػػػَلىا َوْجػػػػػػلي طػػػػػػاؿَ  لسػػػػػػل
 ولػػػػػػػػػ  خلَػػػػػػػػػلتين ا السػػػػػػػػػ  ف ديػػػػػػػػػ ين
 ِصػػػػػػػػػػػػ اٍر علػػػػػػػػػػػػي ب َتْسػػػػػػػػػػػػَلِ اا ُعػػػػػػػػػػػػؤوين
 مسالػػػػػػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػػػػػػ ي  الفػػػػػػػػػػػػػػػؤاِد َحػػػػػػػػػػػػػػػدِيذِ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػرا َب مػػػػػػػػػػػػػػػذ رب   ػػػػػػػػػػػػػػػَذ ضػػػػػػػػػػػػػػػنمِ 

 

ه وىػ  مػػذ اىػا ال ػػو  ُلقػػا ا لع ػا وذىػػ   ق السػ ؽ وبػػاع الكلػاب  ُيخػػذه ىػذا الرجػػا الػذي اعػػ، 
وجل ىذه البيات على ال ف ة الوق مذ الكلاب  ُ لػب اف صػاحعو حملػاج ُرجػع وابسػى   ُل  ويريل اف يسرا

 الثقذ عنله ورد عليو الكلاب.
العيػع صػ ي ؛  ؟ي ي قنا مذ اللرس ىذا  ىا العيع ىذا وتع ص يً ا او وتع باطً  السؤاؿ اآلف الذ

و ف  اف العا ع  ارًىا لذل   و ث  مذ الناس ضملاج  ق املاؿ ُيعيع مذ اعيا و ومذ دمللكاتػو   لنو     راه ُيو
مب ػو ا خليػار الػذي نسػ ؿ: ىػ  راض؛ لف الرضػا ىنػا  ؟اعيا  عديدة عليو  ُ ا نس ؿ: ىذا مت على غػ  رضػى

 يسابلو اإل راه وليق الرضا مب و اد  والرغعة  ُ نو تل   يك ف راغًعا ا ذل .
الشرط الثالث: اف تك ف ال م ملكػو  او  قولو: )كىأىٍف تىكيوفى اٍلعىٍيني ًمٍلكىوي، أىٍك مىٍأذيكننا لىوي ًفي بػىٍيًعهىا(:

كػػو  او اف يعيػع عػػيًئا تػل اُذف لػػو اف يل ػرؼ ُيػػو واف يعي ػو وىػػذا ميذونًػا لػو ا بي  ػػا. اإلنسػاف  مػػا اف يعيػع مل
العيع ص ي   تعيع اعيا ؾ بارؾ اهلل ل  ا صفسة ظمين   و ل   نسػاف صػ  العيػع  وال ػ رة الثالثػة: اف يعيػع 
مػػػا   ظملػػػ  و  يُػػػيذف لػػػو ُيػػػو وىػػػذا يسػػػقى ت ػػػرؼ الف ػػػ يل  واملػػػذى  اف بيػػػع الف ػػػ يل باطػػػا و  ي ػػػ   

ي ين ل  اف  نسػانًا بػاع ملػ  غػ ه  اخػذ ج ػاز ل ػ ه وباعػو ُلقػا باعػو لػو باعػو لػو بػثقذ مرتفػع ُلقػا  باإلجازة 
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بل و اجل  تاؿ: جداؾ اهلل عين خ  الدا   ل  اين اردت اف ابيع مػا اسػلن ت اف اجػل ىػذا السػ ر. وعػكر لػو 
نسػ ؿ: ىػذا بيػع مػذ غػ  مالػ  ُػ      ؟ودعا لو  ُ ا ي    العيع ونس ؿ: اإلجازة ال حسة  اإلذف السػابق
 ي  . وب ع اىا ال لب يس ل ف:  ف اإلجازة ال حسة ُت    العيع.

الثاين: املش،ي  ونسػ ؿ  (:جىاًئزى التَّصىر،ؼً  -أىٍيضنا-الثَّاًني: اٍلميٍبتىاعي: كىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيوفى قولو: )
ش،ط ُيو اف يك ف ايً ا جا د الل رؼ ُ  ي   اف يشػ،ي ُيو نفق الك ـ الذي تلناه ا العا ع  ُنس ؿ: يُ 

نا جا د الل رؼ وى  ادر املكلػف الرعػيل  ُ ػا د الل ػرؼ لػو اف يشػ،ي ولػو اف     جا د الل رؼ  وتل عُر
 يعيع ونفق الك ـ الذي تلناه ا العا ع.

: الثَّمىني قولو: )  ط ُيو اربع عروط.الثالث: الثقذ الذي يُلُع ا العيع ويش،  (:الثَّاًلثي
: الثَّمىني، الشرط الوؿ: اف يك ف ماً   (:أىٍف يىكيوفى مىاالن ًفي نػىٍفعو ميبىاحو  :كىييٍشتػىرىطي ًفيوً  قولو: )الثَّاًلثي

ات: احملرمات   ُ ل  و  ت   ال س د علي ا    ي   اف تعيػع عػيًئا  ا نفع معاح. ىذه تاعلة ا  ا الل ُر
ر  امليلػػة    ي ػػ  بي  ػػا و  تيج ىػػا و  رىن ػػا و  ىعل ػػا و  وتف ػػا و  ال صػػية  ػػا    حمرًمػػا؛ اجلقػػر  اجلنديػػ

 ي   اف يسع الل رؼ على ع   حمـر  واملاؿ صمقع وصفم:
 ال صف الوؿ: اف يك ف ُيو منف ة  ي ين ملق ً .

 ال صف الثاين: اف يك ف معاًحا.
و  ومثالػػو: لػػ  جػػا   نسػػاف واخػػذ تن ػػة يسػػ ة مػػذ وخػػرج بس لنػػا: اف يكػػ ف ُيػػو منف ػػة. مػػا   نفػػع ُيػػ

  ظمكػذ اف تسػلفيل من ػا ُػ  نفػع ُي ػا   ذف ىػذه   تيقػة حػا اصػً   ؟املنليا  ىػذه السن ػة ىػا ُيسػلفاد من ػا
 عنل الناس  ُ  ي   بي  ا.

  تػاؿ الثاين: اف يك ف نف و معاح  ُ ناؾ اعيا  ُي ا مناُع لكن ا مناُع حمرمة حرم ا الشرع؛  اجلقر
  لكػػذ نف  ػػا نفػػع [ٜٕٔ}َيْسػػيَُل َنَ  َعػػِذ اجْلَْقػػِر َواْلَقْيِسػػِر تُػػْا ُِيِ َقػػا ِ ْ ٌ َ عِػػٌ  َوَمنَػػاُُِع لِلنَػػاِسع مالعسػػرة: ت ػػاق: 

 حمـر ُ  صم ز بي  ا.
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ات وال سػ(: كىييٍشتػىرىطي ًفيًو: أىٍف يىكيوفى مىػاالن ًفػي نػىٍفػعو ميبىػاحو قولو: )  د  ي ػين وىػذا عػرط ا  ػا الل ػُر
ات    رملاج اف نس ؿ: احعة   بل اف يك ف معاًحا  و  ضملاج اف نس ؿ ا ال تف اف يك ف معاًحا   ا الل ُر

 معاعرة الش   احملـر   ي   الل رؼ ُيو ابًلا  وىذا الشرط اسل  عو م   ا  ا اب اب امل ام ت.
الشػرط عػرط ا العيػع ُػ  ي ػ  الل ػرؼ ا الشرط الثاين: اف يكػ ف م ل ًمػا. ىػذا  قولو: )مىٍعليومنا(:

الشػػ   انجم ػػ ؿ  وال الػػة تفسػػل العيػػع  لكػػذ ننعػػو ىنػػا  ق اف املس ػػ د ىنػػا ال الػػة الفاحشػػة الػػل تكػػ ف ُيقػػا 
ُت ل بال سل اصالة؛ لف ال الة  ما اف تك ف يس ة او  ث ة  ُال الة اليس ة م لفرة  ومثالو: اع،يت ج از 

 ؛  ؟ُ ػا ىػذه ال الػة ابنلػت العيػع ؟  ت رؼ  اليست ىذه ج الػة ؟العنارية اللاخلية ج اؿ ىا ت رؼ ل ف
 لهنا ج الة   تؤثر  ُ ذه تسقى ال الة اليس ة ُ   م لفرة.

الثػاين: ال الػػة الػػل تكػػ ف ُيقػػا   يُس ػل بال سػػل اصػػالة   قػػا لػػ  اعػ،ى اإلنسػػاف عػػاة حػػامً   انػػت 
  تػػلري ىنػػاؾ ج الػػة لكػػذ  ؟واحػػل او اثنػػم ؟الشػػاة  ادقػػا ذ ػػر اـ انثػػى ؟ااعػػ،يت الشػػاة اـ اعػػ،يت ادقػػ

ال الة ىنا ليست ُيقا ُت ل بال سل اصػالة وىػ  الشػاة  و سمػا ا تػابع مػذ ت اب ػو ويُ لفػر ا اللػابع مػا   يُ لفػر 
 ا املس  د.

عػػات وتُ لفػػر اغلفػػارًا الثالػػث: اف ال الػػة يشػػلد ُي ػػا ا عسػػ د امل اوضػػات وطمفػػف ُي ػػا ا عسػػ د الل  
تاًما ا ال صػايا  ُ سػ د امل اوضػات ُيشػلد ُي ػا ا م ضػ ع ال الػة  ُلػ  انػو تػاؿ: ابي ػ  ىػذا العيػت بسػيارة. 

  ي ػػػػ  حػػػػىت ي ػػػػم السػػػػيارة مبػػػػا تُ لػػػػب بػػػػو اوصػػػػاُ ا  ُ نػػػػلنا سػػػػيارة غاليػػػػة ورخي ػػػػة  ؟ُ ػػػػا ي ػػػػ  ىػػػػذا اـ  
 ومل سنة.

ضػػات حم ػػة  وسمثػػا علػػى ىػػذا بػػث ث امثلػػة و ف  انػػت   ال ػػ رة الثانيػػة: عسػػ د ليسػػت عسػػ د م او 
تلسػػاوى ا ت ػػية اغلفػػار ال الػػة لكن ػػا  ل ػػا تػػلخا ا اف ال الػػة ُي ػػا خمففػػة طمفػػف ُي ػػا مػػذ ال الػػة مػػا   

 طمفف ا عس د العيع.
ا  املثػػاؿ الوؿ: ال  الػػة  ذىعػػت  ق  لابػػة ال ػػلؿ وعقلػػت تػػ  يً  لفػػ ف و لػػت ُ نًػػا ا العيػػع والشػػر 

 لقيع ما املكو مذ الراض  وغ ىا.
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املثػػاؿ الثػػاين: تػػذى   ق  لابػػة ال ػػلؿ وت  ػػا تسػػ ؿ: و لػػت ُ نًػػا ا بيػػع الرض الف نيػػة. و  تُعػػم 
الػػ اب: ن ػػب؛ لنػػو و يػػا عنػػ  ُ ػػ  ظمثلػػ  ويػػذى  ويلفػػاوض مػػع النػػاس ويعيػػع  ؟الػػثقذ  ىػػا ت ػػ  ال  الػػة

ًا بثقذ املثا  ُ  صم ز لو اف يعيع بثقذ خبق بالس ر الذي يك ف ُيو م ل ة وغعنة ل    لكذ ىذا مسيل عُر
 يك ف ُيو غنب ُاحري  لكذ املس  د ىنا اف ال الة اغُلفرت ا ال  الة ما مل ن لفره ا عس د امل اوضات.

املثػػاؿ الثالػػث: ال ػػلاؽ  وىػػ  امل ػػر؛ لف الػػدواج لػػيق عسػػل م اوضػػة  امل اوضػػة ُيػػو ليسػػت م اوضػػة 
ة حم ػػة مثػػا العيػػع والشػػرا   ُي لفػػر ا ال ػػلاؽ مػػذ ال ػػرر مػػا   يُ لفػػر ا العيػػع  ُلػػ  تػػال ا: مس ػػ دة  م اوضػػ

زوجناؾ بنلنا مسابػا ُعػسة. او امل ػر تن ػة ارض ا امللينػة  ُ ػذا   ػ ؿ لكػذ ال الػة مل سػنة ليسػت ُاحشػة 
يننعق عليو ا سب  لكػذ   وليست يس ة  ُل لفر ال الة ايً ا ىنا  ُ ذا تدوج ا ي ني ا اي تن ة ارض  ما 

ي   اف يساؿ: زوجل  ابنػل علػى عػ  . ُ ػذه ج الػة تامػة   ت ػ   لكػذ ال الػة اللامػة ت ػ  ا ال صػية  
املرجػػع ا  ؟ُلػػو اف يسػػ ؿ: اوصػػ  لفػػ ف بشػػ    مبػػاؿ. دوف اف ضمػػلد ُ ػػذه ال صػػية ناُػػذة  لكػػذ  يػػف تنفػػذ

يػو ا سػب  ُػ ذا تػاؿ: اوصػ  لفػ ف مبػاؿ. ي نػى مػاً  ولػ  تنفيذىا  ق ال رثة ُي نيو ال رثة اي عػ   يننعػق عل
اعنػػ ه عشػػرة ريػػا ت  ولػػ  تػػاؿ: بشػػ  . لػػ  اعنػػ ه صػػ ذ مػػذ العيػػت  لػػ  اعنػػ ه  لابًػػا صػػ  ذلػػ   ُال صػػية 

 يُ لفر ُي ا ذل .
ى ىذا الشرط الثالث: اف يك ف مسلورًا على تسليقو. ما   يُسلر عل قولو: )مىٍقديكرنا عىلىى تىٍسًليًمًو(:

تسػػليقو ال سػػل عليػػو غػػرر  ي ػػين لػػ  جػػا  عػػ ص وتػػاؿ لػػ : انػػا ُسػػلت جػػ ايل   نػػت ىنػػا ا ادػػـر وصػػليت 
تػاؿ: النػ ع الفػ ين وتيقلػو ث ثػة ك ؼ. تػاؿ: انػا  ؟ص ة الظ ر و  ادري ايذ ال اؿ. تاؿ لو: ما نػ ع الػ اؿ

الػ اؿ خبقسػقا ة لاير وىػ  يعػذؿ اع،ي من  ال اؿ خبقسقا ة لاير. تاؿ: ب ل . ييِ الش ص الػذي اعػ،ى 
ج له ا الع ث عنو ُيذى  للقسػؤولم واملفسػ دات و ػذا ُػ ف وجػله علػى اسػاس اف يكػ ف ىػ  املالػ  ُقػا 

 نس ؿ: ىذا بيع ُاسل؛ لف املعيع ىنا غ  مسلور على تسليقو. ؟ادكب ا ىذا العيع
دمل ً ػا للقشػ،ي. ُػ  ي ػ  اف يعيػع مػا    ىػذا الشػرط الرابػع: اف يكػ ف قولو: )مىٍمليوكنا لًٍلميٍشتىًرم(:

 ظمل  وتل اعرنا  ليو.
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ػػٍثمىني: كىييٍشػػتػىرىطي ًفيػػًو أىٍف يىكيػػوفى: ًفيػػًو نػىٍفػػعه ميبىػػاحه، ًلغىٍيػػًر ضىػػريكرىةو قولػػو: ) نفػػق الكػػ ـ  (:الرَّابًػػعي: اٍلمي
  صمػػ ز بي ػػو  وتػػاؿ: ل ػػ  السػػابق الشػػرط الوؿ:   بػػل اف يكػػ ف ُيػػو نفً ػػا معاًحػػا. امػػا مػػا   نفػػع معػػاح ُيػػو ُػػ

ضػػرورة. يريػػل اف يعػػم لػػ  املؤلػػف اف الشػػ   الػػذي يعػػاح لل ػػرورة   صمػػ ز بي ػػو ىػػ  حمػػـر ا الصػػا و ف  ػػاف 
معاًحا ا حالة ال رورة  ُل  ُرضنا اف رجً  وجل ع ً ا م نرًا ليق عنػله عػ   مػذ الن ػاـ  ىػذا امل ػنر 

امليلة   صمػ ز بي  ػا وامليلػة  ؟انا ابيع ل  ىذه امليلة. ُ ا صم ز ذل يعاح لو ا ا امليلة  ُقا وجل عيًئا  ُساؿ: 
  و ف ابي ػت ا ال ػرورة ُػ ف ىػذا   يعػػي  [ٖ}ُحر َمػْت َعلَػْيُكُب اْلَقْيلَػػُةع ماملا ػلة: حمرمػة  تػاؿ اهلل عػد وجػا: 

 بي  ا و  تك ف ماً  صم ز بي و  ىذا املس  د بس لو: ل   ضرورة.
ػػا لًبىائًًعػػًو، أىٍك مىٍأذيكننػػا لىػػوي ًفػػي بػىٍيًعػػوً كىأىٍف يى قولػػو: ) ىػػذا ىػػ  الشػػرط الثػػاين ا املػػثقذ: اف  (:كيػػوفى: ًمٍلكن

يك ف ملًكا لعا  و  او ميذونًا لو ا بي و. نفق الك ـ السل ة والثقذ وشما ال  ضاف ا ال سػل   ل ػا   بػل اف 
  يعيع عيًئا   ظملكو.تك ف دمل  ة  املش،ي   يش،ي بش     ظملكو  والعا ع  

ػػػػوفى: مىٍقػػػديكرنا عىلىػػػػى تىٍسػػػػًليًموً قولػػػو: ) الشػػػرط الثالػػػػث ا املػػػثقذ: اف يكػػػػ ف مسػػػلورًا علػػػػى  (:كىأىٍف يىكي
 تسليقو. نفق الش  .
ػا مىٍعرًفػىتيػوي قولو: ) ا الشػرط الرابػع: اف يكػ ف م ل ًمػ (:كىأىٍف يىكيوفى: مىٍعليومنػا بًػػريٍؤيىةو، أىٍك ًصػفىةو يىٍحصيػلي ًبهى

لػػو. ُػػ  ي ػػ  لننسػػاف اف يعيػػع عػػيًئا   ػػ ً    يُ ػػرؼ  و يػػف يُ ػػرؼ الشػػ    ؟برويػػة او صػػفة ضم ػػا  ػػا م ُر
ػة وصػفة  ػة  لف ىنػاؾ صػفة   ػا  ػا امل ُر يُ رؼ بالروية او بال فة  و  بل اف تك ف ال فة   ػا  ػا امل ُر

ة  مثً : ل  تاؿ: ابي   صاًعا مذ اللقر.  ىذا وصف للقعيع  لكػذ ىػا ىػذا يكفػ  وي ػ      ا  ا امل ُر
   ُ  بل اف ي فو بكا وصف يؤثر ا الثقذ  ُس لنا:  ر. ىػذا   يكفػ  ُػ ف عنػلنا  ػر  ؟العيع مب رد ذل 

الكيل  منو خبقق ريا ت وعنلنا  ػر الكيلػ  منػو بسػلم ريػاً   ُػ  يكفػ  ىػذا  ويسػ ؿ لػو: ابي ػ  صػاًعا مػذ 
ال   ة ن ع واحل اـ ان اع  ُ ف  اف ان اًعا ملفاوتة ا اللاف ُ  بل اف نديػل السيػل   ر ال   ة. نسيؿ ىا  ر

 الذي ضم ا بو زواؿ ال الة وزواؿ ال رر ُ  بل مذ ذ ر  ا وصف يؤثر ا الثقذ.
، كىاٍلميعىاطىػػػاةي قولػػو: ) ػػػابي كىاٍلقىبيػػوؿي يجى : اٍْلً : اللٍَّفػػػظي اٍلميػػؤىدَّل بًػػػًو، كىىيػػوى ػػاًمسي اجلػػامق: اللفػػػظ  (:اٍلخى

 املؤدى بو وى  صي ة ال سل  وال سل لو صي لاف:
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الوق: صي ة ت لية لفظية  تاؿ: وى  اإلصماب والسع ؿ. يس ؿ العا ع: ب ل  السيارة. ُيس ؿ املشػ،ي: 
 تعلت  او اع،يت. ىذه صي ة  صماب وتع ؿ.

 الثانية: صي ة ُ لية.
وف اف يػػللفظ  تػػذى  انػػت ا ال ػػعاح  ق حمػػا الفػػ ؿ يػػيِ ويشػػ،ي الشػػ   د قولػػو: )كىاٍلميعىاطىػػاةي(:

ت ػع ريػػاً  وتيخػذ الفػػ ؿ  ُػػ  تسػا لػػو: ب ػػين  ػذا و ػػذا. ويسػ ؿ: تعلػػت. ُاملس ػػ د اف امل اطػاة   يشػػ،ط ُي ػػا 
اللفػػظ ل  لفػػا  بل لػػة ادػػاؿ عػػذ د لػػة املسػػاؿ  لكػػذ لػػ  مل ت جػػل د لػػة حػػاؿ   ت ػػ  امل اطػػاة  ي ػػين لػػ  انػػا 

رس وجا  ع ص واخذ  لار واعنػاين لػق ريػا ت وان ػرؼ  ىػا ىػذه م اطػاة صػ ي ة جالق وسط الل
  ؛ لف د لة اداؿ   تلؿ على ت ل العيع. ؟ين سل  ا العيع

 ٕ٘الشريط: 
  ق مسا ا تل لق بالعيع. -رمحو اهلل–انلسا 
ٍيًع ًعدَّةي أيميورو قولو: )  وسيذ ر ام رًا  ث ة. (:كىيػىتػىعىلَّقي بًاٍلبػى
ػػديىىا: الش،ػػريكطي(:قو  اوؿ امػػر مػػذ ىػػذه المػػ ر ىػػ  م ضػػ ع الشػػروط ا العيػػع ولػػيق عػػروط  لػػو: )أىحى

العيع  عروط العيع ذ رناىا: اف يك ف املعيع م ل ًما  اف يك ف العا ع راضًيا  واإلصماب والسعػ ؿ  ُ ػذه ذ رناىػا 
ين قػا عسػل وتػل يكػ ف ال سػل مػذ عشػر لكنا نلكلب ىنا عذ الشروط ا العيع  ا  تػرى اف املل اتػليذ يكلعػ ف ب

ػ ف واتفسػا علػى مػا يػيِ. لػ  مسػيلة  صف ات او عشريذ صف ة  ُيس ؿ:  نو ا اليـ  الف ين اجلقع ُػ ف ُو
ب ػت وتعلػت   تيخػذ غػػ  سػنريذ  لكػن ب ي ػقن ف ىػػذا ال سػل عػروطًا زا ػلة عػػذ  ػرد العيػع والشػرا   ُيسػػ ؿ 

كػػ ف ىػػ  املسػػؤوؿ عػػذ صػػيانل ا ملػػلة سػػنة  او بشػػرط اف يل اجليػػار ملػػلة مػػثً : ب ػػت ُ نًػػا السػػيارة بشػػرط اف ي
. او رم  ذل   ىذا ى  املس  د بس لنا: الشروط ا العيع.  ث ثة اياـ  او بشرط اف ييِ بكفيا غاـر

والشػػروط ا العيػػع ث ثػػة اتسػػاـ وىػػ  ا ادسيسػػة ترجػػع  ق تسػػقم:  مػػا عػػروط صػػ ي ة او ُاسػػلة  
نس ؿ: الشرط ال  ي   ذا اخا بو مػذ  ؟ساس   ما الذي ي،ت  على الشروط ال  ي ةىذا ى  اللسسيب ال

. تػاؿ: انػا  اعُ،ط عليو جاز للنرؼ الثاين ُسخ ال سػل  ُلػ  تيػا لػو: ابي ػ  السػيارة بشػرط تيتينػا بكفيػا غػاـر
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مػػذ حػػق م اُػػق علػػى ىػػذا الشػػرط ُيذىػػ  واح ػػر  فػػيً . ُػػذى  ومل ضم ػػر  فػػيً  ُسػػاؿ: مػػا وجػػلت  فػػيً . 
 العا ع اف يفسخ ال سل  وىذا ى  اثر الشرط ال  ي .

ػػا(: قولػػو: ) ػػا، أىٍك لىهيمى ػػٍثمىًن، أىٍك نػىٍفػػعو ًفيًهمى ًىػػيى ًقٍسػػمىاًف: صىػػًحيحه، ًمثٍػػلي: ًصػػفىةو ًفػػي الػػثَّمىًن، أىًك اٍلمي كى
ت نيػين  وى  تسقاف: ص ي   مثا صفة ا الثقذ  يف يس ؿ: ابي   ىػذه السػيارة خبقسػقا ة لاير عػرط انػ 

املػػػاؿ  ػػػاش ولػػػيق بشػػػي  او   يػػػا ادسػػػاب. ىػػػذه صػػػفة ا الػػػثقذ وىػػػذا عػػػرط صػػػ ي   تػػػاؿ: او صػػػفة ا 
املثقذ. يس ؿ: تعي ين صاع مذ اللقر بشرط اف يك ف مذ نلاج ىذه السنة وليق مذ نلاج السنة املاضية. تاؿ: 

نفػػع للعػػا ع ونفػػع للقشػػ،ي  لكػػذ  او نفػػع ُي قػػا. ال ػػق  ىنػػا ا نفػػع ُي قػػا نفػػع ا الػػثقذ او ا املػػثقذ او
ػة نػـ  او اثػاث ُيسػ ؿ: اعػ،ي منػ   الترب نفع ا الثقذ او نفع ا املثقذ  ُيػيِ اإلنسػاف مػثً  ويشػ،ي غُر
ىػػذا الثػػاث بشػػرط اف ت صػػلو  ق العيػػت. ُ ػػذا عػػرط نفػػع ا املعيػػع  وتػػل يكػػ ف نفػػع ا الػػثقذ  ػػيف يسػػ ؿ: 

ؿ عػػذ محػػا الػػلنان  وت صػػيل ا  ق بيػػل. تػػاؿ: او حقػػا. ي ػػين للعػػا ع ابي  ػػا لػػ  بػػيلف دينػػار لكػػذ انػػت املسػػؤو 
 واملش،ي.

 الن ع الثاين ى  الشرط الفاسل  والفاسل ن عاف: (:كىفىاًسده: كىمينىاؼو ميٍقتىضىاهي، كىنىٍحًو ذىًلكى قولو: )
شػرط املنػاا الن ع الوؿ: ُاسػل   يُفسػل  وىػ  الفاسػل الػذي   يُفسػل ال سػل مثػا مػا ذ ػر املؤلػف ال

ملسل ى ال سل  قا ل  تاؿ: ب ل  ىذا ال اؿ بشرط اف   ترسا منػو رسػا ا  تػلكلب مكاملػات ُسػط. مسل ػى 
مسل ى عسل العيع ملا تعيع السل ة ان   ل  السل ة و ل  ا نلفاع  ا علػى نيػع الوجػو   ؟عسل العيع ما ى 

ا الشرط ملػا يسػاؿ: ابي ػ  الػ اؿ بشػرط   ترسػا منػو با  ل  بي  ا و ل  تيج ىا؛ لهنا مل  تاـ ل   وىذ
مناُيػة  ؟رسا ا  او بشرط ا  تعي و لحل  او بشػرط  ػذا و ػذا. ىػذه الشػروط م اُسػة ملسل ػى ال سػل اـ مناُيػة

 ملسل ى ال سل ُنس ؿ: ىذه الشروط ُاسلة لكن ا   تفسل ال سل.
ؿ: ابي   سياِر ىذه بشرط اف تؤجر يل الن ع الثاين: ُاسل يُفسل. عروط ُاسلة تفسل ال سل  يس  

تػػاؿ:  صمػػار الشػػسة بػػيلف لاير. ُيبي ػػ  السػػيارة  ؟تػػاؿ: مبا ػػة الػػف. وبكػػب  صمػػار الشػػسة ؟الشػػسة. بكػػب السػػيارة
بشرط اف تؤجر يل الشسة. ال  ي  مذ مذى  اإلمػاـ امحػل: انػو  ذا عػرط عسػًلا ا عسػل بنػا الشػرط وبنػا 
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ا ػػة الػػف بشػػرط تػػؤجر يل الشػػسة بػػيلف. ُنسػػ ؿ: ال سػػل ُاسػػل. ُػػ  يعنػػا ال سػػل  ُلػػ  تػػاؿ: ابي ػػ  السػػيارة مب
 الشرط وحله با الشرط ُاسل يفسل ال سل.

الثاين مذ المػ ر الػل تل لػق بػالعيع: اجليػار  واجليػار ىػ  طلػ  ثعػ ت ادػق  قولو: )كىالثَّاًني: اٍلًخيىاري(:
نػا لفػ ف اجليػار  م نػاه لػو اف ظم ػ  ال سػل للش ص بنل  خ  المريذ مذ  م ا  ال سل او ُسػ و  ُػ ذا اثعل

 ولو اف يفس و.
: ًخيىاري اٍلمىٍجًلًس: مىا لىٍم يػىتػىفىرَّقىا، ًحسًّا، أىٍك حيٍكمناقولو: ) عىةي أىٍقسىاـو اوؿ ن ع مذ ان اع اجليػار:  (:سىبػٍ

لى اهلل عليػػو خيػػار انجملػػق مػػا مل يلفرتػػا حًسػػا او حكًقػػا  خيػػار انجملػػق ىػػ  اوؿ نػػ ع مػػذ اجليػػارات؛ لس لػػو صػػ
  ُ ذا ذىعت  ق حما بسالة مثً  وتلت: اريل حليًعا او لعًنا. واعنيلو املعلغ )العي اف باجليار ما مل يلفرتا،وسلب: 

  تعا اف خترج جا  ا بال  اف ىذا اللنب ليق مناسػًعا لػ  وتريػل اف تفسػخ ال سػل وتشػ،ي بػلً  منػو ع ػ ًا 
ىا لػ  حػق ىنػا وال سػل مت باعػ  واعػ،يت لكػذ مل  ؟املعلغ. ُقا ادكباو ما   ُسلت لو: خذ اللنب واعنين 

ًػا ُ ػا لػ  حػق ا رد السػل ة واخػذ الػثقذ الػ اب: ن ػب  ىػذا ىػ  خيػار انجملػق   ؟تلفرتا مذ  لق ال سل عُر
وخيػػار انجملػػق تػػاؿ بػػو اإلمػػاـ امحػػل  واإلمػػاـ الشػػاُ    خ ًُػػا لنمػػاـ مالػػ ؛ لف اإلمػػاـ مالػػ    يػػرى خيػػار 

عػذ  -رضػ  اهلل عن قػا-ع عذ ععػل اهلل بػذ عقػر بػذ اجلنػاب نجملق  وتل بل و ادليث ويرويو عذ عي و ناُا
  وىػذا اصػ  اسػانيل الػلنيا  قػا مسػاه -بير ىػ  وامػ - [ٓ]رس ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلب صاح  ىذا الس 

منو  ُ ا اإلماـ مال  ب ع اىا ال لب سلسلة الذى   ومل ي   عنله ُسط با وصلو ب سناد   اص  عنله 
او يػػرى اف ىػػذا المػػر ي ػػيق علػػى  ؟يػػرى مػػثً  اف امل ػػل ة ا تػػرؾ ادػػليث ؟تػػرؾ ادػػليث ومل يػػرد ال قػػا بػػو

هلل عليػػػو اإلمػػاـ مالػػ   ػػاف مػػػذ ا قػػة الػػليذ الػػذيذ ي ظقػػ ف سػػنة رسػػ ؿ اهلل صػػلى ا ؟الل ػػار ُنػػ،ؾ ال قػػا بػػو
لىب مػػذ الل ظػػيب للسػػنة واإلجػػ ؿ حػػا مػػا   مديػػل  ػػاف عنػػ  -رضػػ اف اهلل علػػي ب-وسػػلب  و ػػا ال قػػة  ػػذل  

عليو   اف اإلماـ مال  ضمػلث ا ىػذا املسػ ل مسػ ل رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلب بيحاديػث رسػ ؿ اهلل 
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب  وا ب ػػع انجمػػالق جػػا ت ال سػػرب وللغلػػو وىػػ  علػػى  رسػػيو   يل ػػرؾ مػػا احػػ  اف 

 

 
 ضماضر ا املس ل النع ي. ذ  اف الشيخ عامر   ت  ق ت  النيب صلى اهلل عليو وسلب؛ اعار  [ٓ]
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ليو وسػلب؛ ت ظيًقػا للسػنة  وت ظيًقػا لل ػليث  و ػاف   يسػق  لحػل اف يسنع حليث رس ؿ اهلل صلى اهلل ع
ػػع صػػ تو ا مسػػ ل رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب؛ لسػػ ؿ اهلل عػػد وجػػا:  }يَػػا اَيػاَ ػػا الَػػِذيَذ كَمنُػػ ا َ  تَػْرَُػُ ػػ ا يُر

ع ال  ت ُ ؽ ص ت حل[َٕاْصَ اَتُكْب َُػْ َؽ َصْ ِت الَنيب ع ماد رات:  يث رس ؿ اهلل صلى اهلل عليو   ُ  يُُر
وسػػلب  ىػػذا اإلمػػاـ الليػػا امل ظػػب لسػػنة رسػػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب مػػا  ػػاف لػػو اف يػػ،ؾ سػػنة رواىػػا عػػذ 
رس ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلب بسنل ص ي   لكنػو ُ ػب مػذ ىػذا ادػليث ُ ًقػا كخػر طمػالف مػا ُ قػو امحػل 

انػػو يػػ،ؾ ادػػليث  ب ػػع النػػاس يسػػ ؿ:  ذا صػػ  ادػػليث    ُليسػػت الس ػػية-رضػػ اف اهلل علػػي ب–والشػػاُ   
بػا  -رضػ  اهلل عنػو ورمحػو–ُي رب بس ؿ مال  عرض ادا ط  واف مال  ىنا ترؾ ادليث. مل يػ،ؾ ادػليث 

تػػرؾ ُ ًقػػا لل ػػليث واخػػذ ا ادػػليث بف ػػب كخػػر  وىػػذه ت ػػية صمػػ  اف نف ق ػػا ا ت املنػػا مػػع ا قػػة احػػلى 
وا قػة اإلسػ ـ  مالػ  ذمػب السػنذ ايسػاؿ عنػو انػو تػرؾ سػنة رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل  وم ابي  اللجى وا قة السػنة

لػػػو )العي ػػػاف باجليػػػار،  حػػػىت سػػػيلو عػػػ ص وتػػػاؿ: حػػػليث -م ػػػاذ اهللحاعػػػاه - ؟عليػػػو وسػػػلب ي ػػػين  ؟ىػػػا عُر
عػػ ؿ اسػػل ربت اف مالػػ  يسػػيل نو اف ملعػػاي م يلعاي ػػاف ا انجملػػق ويػػلب بين قػػا ال سػػل ويػػلب بين قػػا اإلصمػػاب والس

وينل ػػ  الكػػ ـ ا ال سػػل وينػػلس ف  ق  ػػ ـ كخػػر   يريػػل احػػل العي ػػم اف ي،اجػػع  يسػػ ؿ اإلمػػاـ مالػػ : لػػـد 
 ؟تػػرؾ سػنة رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػػلب -رمحػو اهلل-لػ . ىػا ىػػذا نسػ ؿ عنػو:  ف مالًكػا ال سػل ُػ  خيػار 

كػ ف عنػله ت ظػيب لأل قػة  ىػؤ   ال قػة ىػب    و سما ترؾ ُ ًقا مذ الف قػم لل ػليث  ُينع ػ  لننسػاف اف ي
ػت ادػليث  ؟مذ اعلب الناس بالسنة  ومذ ا ثر الناس ت ظيًقا حػا  ُلقػا سػيؿ الشػ ص اإلمػاـ مالػ  ىػا عُر

. وىػذا )العي ػاف باجليػار،تاؿ: رويلو وانت تل   مع ال عياف ا سك  امللينة ورمذ ىنا رملث الناس  ليث 
نساف لػيق لػو ا طلػ  ال لػب    ث ثػة اعػ ر ويسػ ؿ: مػا  ػاف لنػا اف نيخػذ حاصا لألسف الشليل اف ييِ  

بس ؿ مالػ  بػا نػ،ؾ تػ ؿ مالػ ؛ لنػو خمػالف للسػنة. ومػذ اجلنػي اف يُ ػ  عػذ خمالفػة ُ ػب مػذ ُ ػـ  ادػليث 
بينو ترؾ لل ليث    ي جل احل مذ اىا ال لب يعل و ادليث وي، ػو  لكػذ دمكػذ يػ،ؾ ُ قػ  وييخػذ بف ػب 

طعً ا انا اذ ر ىذا و   ُاللرس ليق بيانًا ملذى  مال   ؟ادليث -رض  اهلل عنو–  ُكيف ُ ب مال  كخر
وليق درًسا ا ُسو اإلماـ مال   و   ُكل ب ا قة ىػلى   ل ػب م ػابي  الػلجى  و ل ػب مػذ ا قػة اإلسػ ـ  

 ػب اف ي ػرس ا السلػ ب وىػ  و ل ب مذ رس ؿ اهلل مللقق  ولكػين اريػل اف زمػرج مبن  يػة واف زمػرج مبف ػـ  م
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تػاؿ اإلمػاـ مالػ : نظػرت  ؟اف ىؤ   ال قة ىب ا ثر الناس ت ظيًقػا للسػنة   يػف ُ ػب اإلمػاـ مالػ  ادػليث
ا الكلػػاب وا السػػنة ُ جػػلت اف ا ُػػ،اؽ يُنلػػق علػػى اللفػػرؽ ا التػػ اؿ ا اغلػػ  ن ػػ ص السػػركف و ط تػػو 

ليث مذ ال ثر. الذي ى   ط تػو علػى اللفػرؽ بػالت اؿ  اهلل على اللفرؽ بالبلاف ى  التا ُ  لت ىذا اد
ُ ْب ِا َعػػْ ٍ ع مالن ػػاـ: عػػد وجػػا تػػاؿ:    ىػػذا تفػػرؽ [ٜ٘ٔ}ِ َف الَػػِذيَذ َُػرَتُػػ ا ِديػػنَػُ ْب وََ ػػانُ ا ِعػػيَػً ا َلْسػػَت ِمػػنػْ

بَػْ ػػػِل َمػػػا َجػػػاَ ُىُب اْلعَػيػ نَػػػاُتع مكؿ عقػػػراف:  }َوَ  َتُك نُػػػ ا َ الَػػػِذيَذ تَػَفرَتُػػػ ا َواْخلَػَلُفػػػ ا ِمػػػذْ بػػػالت اؿ  وتػػػاؿ ت ػػػاق: 
يً ػػػػا َوَ  تَػَفرَتُػػػػ اع مكؿ عقػػػػراف:   وتػػػػاؿ ت ػػػػاق: [٘ٓٔ   ُ ػػػػذا تفػػػػرؽ تلػػػػ ب [ٖٓٔ}َواْعَلِ ػػػػُق ا ِ َْعػػػػِا اللَػػػػِو نَِ

 ؟يػافادػليث  تفػ،ؽ ا العلػلاف اـ ا الد )تفػ،ؽ امػل،واعلسادات وكرا   وايً ا ت لو صلى اهلل عليػو وسػلب: 
 ذف ى  تفرؽ ا الت اؿ  ُساؿ مال : ادليث حمق ؿ على اللفرؽ ا الت اؿ  ُ ذا تاؿ العػا ع: ب لػ . وتػاؿ 
املش،ي: تعلت.   ذىعا وترؾ ادليث ا العيع  ق الك ـ عذ عػ   كخػر ُ ػذا تفػرؽ ويكػ ف العي ػاف باجليػار 

ػػع   ُلننلعػػو  -رمحػػو اهلل–مػػا مل يلفرتػػا وتػػل تفرتػػا علػػى ت لػػو  ق ىػػذه الس ػػية  واوصػػ  ا ىػػذا بسػػرا ة  لػػاب )ُر
امل ـ عذ ال قة الع ـ،  واوص  ايً ا بكلاب اإلماـ اداُظ ابذ رج  )بياف ُ ا علب السػلف علػى علػب 
اجللف،  و لابو اآلخر الذي بم ُيو ُ ا ىؤ   ال قػة الرب ػة وىػ   لػاب )الػرد علػى مػذ اتعػع غػ  املػذاى  

ه الكل  حىت ت رؼ مسلار ال قة واتلار اىا ال لػب واهنػب مػذ ا قػة الػليذ الػذيذ   ي، ػ ف الرب ة،  ُاترا ىذ
 عيًئا مذ الكلاب و  عيًئا مذ سنة رس ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلب لس ؿ احل  ا ًنا مذ  اف.

 تػػػاؿ: الوؿ: خيػػػار انجملػػػق مػػػا مل -ورمػػػذ اسػػػلنردنا ا ىػػػذا اسػػػلنراًدا– ذف الوؿ مػػػذ انػػػ اع اجليػػػار 
يلفرتػػا حًسػػا او حكًقػػا. حًسػػا  ػػاجلروج مػػذ العيػػت  او حكًقػػا  قػػا لػػ  مػػات احػػلشما  ي ػػين لػػ  مت العيػػع ومػػات 

 ن ب  ح ا ُ ذا اعل اللفرؽ. ؟الرجا ا انجملق  ىا ح ا اللفرؽ
 مالػػػػػػػ  ُرتػػػػػػػة اف وجػػػػػػػلي وخفػػػػػػػف

 

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػات ُػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ   حيػػػػػػػػػػػػػػػػاة ُػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ***
 

الثاين مذ ان اع اجليار: خيار الشرط. يس ؿ ل  العا ع:  (:لىتٍ كىالشٍَّرًط: ميدَّةن مىٍعليومىةن، كىلىٍو طىاقولو: )
ابي   ىذه السل ة ول  اجليار ث ثة اياـ  ذا مل ت  ع  خ ؿ ث ثة اياـ ُردىا. ىػذا خيػار عػرط  و  بػل اف 

   ُػ   ؟تك ف امللة م ل مػة  ُػ  ي ػ  اف يسػ ؿ لػ : اي وتػت مل ت  عػ  السػل ة ُردىػا. تيتيػو ب ػل سػنلم
 ف تك ف امللة م ل مة و  بيس اف تك ف ط يلة وحذا تاؿ: ول  طالت.بل ا
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ىػذه ثػ ث مسػا ا يثعػت ُي ػا خيػار ال ػنب؛  (:كىاٍلغىٍبًن ًفي: النٍَّجًش، كىاٍلميٍستػىٍرًسًل، كىالتػَّلىق ػيقولو: )
،ي ا مػػذ لف خيػػار ال ػػنب   يثعػػت ا  ػػا غػػنب  لػػ  جػػا   نسػػاف واعػػ،ى سػػل ة ا املنػػار مػػثً   الع ػػاعة تشػػ

املنػػار احيانًػػا يكػػ ف سػػ رىا ث ثػػة اضػػ اؼ سػػ رىا خػػارج املنػػار  ُ ػػذا غػػنب  لكػػذ  ذا  نػػت ت ػػرؼ السػػ ار 
  يثعت ل  خيػار ال ػنب؛  ؟واع،يل ا وانت على علب   نلمت على اف تسرعت  ُ ا يثعت ل  خيار ال نب

والػن ري ُضػعط بالسػك ف وضػعط  تاؿ: يثعت ا الػن ري. ؟لن  ت رؼ الس ار  لكذ مىت يثعت خيار ال نب
بػػالفل  ذْمػػري وذمَػػري  والػػن ري ىػػ  اف يديػػل ا السػػل ة مػػذ   يريػػل عػػرا ىا   نسػػاف ي ػػرض سػػل لو علػػى املػػداد  
 سػػػيارة مػػػثً  يسػػػ ؿ: ىػػػذه السػػػيارة للعيػػػع. ُيػػػيِ  نسػػػاف يديػػػل ا السػػػ ر وىػػػ    يريػػػل عػػػرا ىا  ُ ػػػذا يسػػػقى 

سػ رىا ُيديػػل ويسػ ؿ ا نفسػػو: ىػذا مػػا زاد ا سػػ رىا    النػاجري  ويػػيِ عػ ص ويػػرى ىػذا النػػاجري يديػػل ا 
لف تيقل ا عالية. ُاع،ىا وت رط ُي ا بسيقة اعلى مذ تيقل ا بكث    علب ب ل ذل  اف ىػذه ليسػت تيقل ػا 

 ن ب  ىذه ص رة يثعت ُي ا اجليار للقش،ي. ؟واف ىذا الش ص  اف يديل ُي ا ذمًشا  ىا يثعت حذا اجليار
ىػ  الػذي  ؟وىذه ايً ا يثعت ُي ػا خيػار ال ػنب للقشػ،ي  واملس،سػا مػذ ىػ  (:ميٍستػىٍرًسلً كىالٍ قولو: )

  ضمسػػػذ املقا سػػػة و  ي ػػػرؼ السػػػ ار  عػػػ ص   ي ػػػرؼ اسػػػ ار السػػػلع وجػػػا  واعػػػ،ى سػػػل ة تيقل ػػػا لاير 
ثعػت لػو اجليػار  ُاع،اىا مبػا ل لاير  ُػ  ضمسػذ املقا سػة و  ضمسػذ الشػرا   ُاعػ،ى  ػذا   علػب ب ػل ذلػ  ُي

 ذا  ػػػاف ال ػػػنب غعنًػػػا ُاحًشػػػا؛ لف ال ػػػنب الػػػذي يُ لفػػػر ا ال ػػػادة ومثالػػػو: ج ػػػاز جػػػ اؿ تيقلػػػو الػػػف لاير واحػػػل 
  ؛ لف ىذا غنب   طمرج عذ  امل لاد. ؟احمل ت يعي و بيلف وعشر ريا ت ُ ا يثعت ل  خيار غنب

عػػت ُي ػػا خيػػار ال ػػنب وىػػ  الللسػػ  وتسػػقى عنػػل وىػػذا الثالػػث مػػذ املسػػا ا الػػل يث قولػػو: )كىالتػَّلىق ػػي(:
اىا ال لب تلس  الر عاف  رجا مثً  جا  مذ بلل خارج امللينة جا  مثً  مذ بللة على عػاطئ الع ػر بالمسػاؾ 
وجػػػا   ق امللينػػػة  ػػػذه المسػػػاؾ ُلقػػػا وصػػػا  ق امللينػػػة وتعػػػا اف ينػػػدؿ السػػػ ؽ ليعي  ػػػا ا سػػػ ؽ امللينػػػة ويػػػرى 

ر العيع جا ه ع ص وتلساه خارج الس ؽ واع،ى منو الكيل  ب شر ريا ت ُعاعو  ُلقا الس ار وي رؼ اس ا
 ندؿ العا ع الس ؽ علب انو ُغنب  ُيثعت لو اجليار  يثعت اجليار ىنا للعا ع.

:)  ذا اعػػ،يت سػػل ة   وجػػلت ُي ػػا عيعًػػا مػػا  نػػت ت لقػػو ُيثعػػت لػػ   قولػػو: )كىاٍلعىٍيػػًب ًبكيػػل  نػىٍقػػ و
 .خيار رد السل ة
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اًذبنػػاقولػػو: ) ػػرى كى ػػاًؿ بًػػأىٍف يىٍظهى اجلػػامق: الل عػػ  بػػراس املػػاؿ بػػيف يظ ػػر  اذبًػػا.  (:كىالتٍَّخًبيػػًر بًػػرىٍأًس اٍلمى
وىػػذه تثعػػت ا بيػػ ع المانػػات  ي ػػين لػػ  جػػا  عػػ ص وراى عنػػلؾ سػػيارة ُسػػاؿ: اريػػل اف اعػػ،ي منػػ  ىػػذه 

بو   ازيل علي  رياً  وراس ماحا عشرة ك ؼ لاير. السيارة. تلت: ابيع ل  السيارة براس ماحا الذي اع،يل ا 
ُيعناؾ عشرة ك ؼ لاير  ُلقا رجع ب ل ذل  اتاه الش  د وع ل عنله عاىلاف اف ُ نًػا تػل اعػ،ى السػيارة 
بثقانيػػػة ك ؼ ولكنػػػو  ػػػذب عليػػػ  ُعاع ػػػا لػػػ  ب شػػػرة ك ؼ وىػػػ  ا ادسيسػػػة راس ماحػػػا لانيػػػة ك ؼ وانػػػت 

 ف الشرا  براس املاؿ  ُ ينئذ يثعت ل  اجليار.اع،يل ا على اف يك  
ػعي ًإ ٍػبىاتنػا كىنػىٍفينػاقولو: ) ػا يىٍجمى ًلًف ًمٍن كيػلٍّ ًبمى ًؼ اٍلميتىبىاًيعىٍيًن بػىٍعدى اٍلحى  ذا اخللػف امللعاي ػاف   (:كىاٍخًتالى

ا ىػذا لػذ انت اع،يت سيارة  وتاؿ ل : غًلا ت اؿ وىات لن ا. ُ ئت غًلا بػيرب م الػف لاير وتلػت: تف ػ
السيارة ارب  ف الف لاير. ُساؿ: لذ السيارة الذي اتفسنا عليو لس ف الف لاير. تلت: رمذ اتفسنػا علػى ارب ػم 

نسػػػ ؿ: ضملػػػف املشػػػ،ي.  ؟الًفػػػا. ولػػػيق لي من قػػػا بينػػػة  و ػػػا واحػػػل من قػػػا يظػػػذ صػػػلؽ نفسػػػو  ُقػػػا ال قػػػا
اهلل! مػػا اعػػ،يت خبقسػػم الػػف و سمػػا اعػػ،يل ا بػػيرب م واملؤلػػف يسػػ ؿ: مبػػا صمقػػع  ثعاتًػػا ونفيًػػا. ُيسػػ ؿ املشػػ،ي: و 

الػػػف.   ضملػػػف العػػػا ع يسػػػ ؿ: واهلل مػػػا ب ل ػػػا بػػػيرب م الػػػف و سمػػػا ب ل ػػػا خبقسػػػم الػػػف. ُػػػ ذا مت الل ػػػالف مػػػذ 
م يُفسػػػخ ال سػػػل  يثعػػػت اجليػػػار لكػػػا من قػػػا  ُنسػػػ ؿ للعػػػا ع: ترضػػػى بػػػالرب م اـ تفسػػػخ تػػػاؿ: اُسػػػخ.  ؟النػػػُر

ُ ف اخلار اي من قا الفسخ ُ ف العيع يُفسخ ويك ف ىذا  ؟ضى باجلقسم الف اـ تفسخونس ؿ للقش،ي: تر 
 خيار ثابت لكا من قا  ذا مل ي لؽ اآلخر ومل يرض بس ؿ اآلخر.

السابع مذ ان اع اجليار: الل رية  والل رية يذ رىا ب   ب باسب خيار اللػلليق   قولو: )كىالتٍَّصرًيىةي(:
ي يريل اف يش،ي بسػرة  والعػا ع تعػا اف ي رضػ ا للعيػع مل ضملع ػا ث ثػة ايػاـ او لسػة والل رية اف يذى  املش، 

حػىت ظمػػلأل ضػػرع ا ُػ ذا جػػا  املشػػ،ي ونظػر  ق ال ػػرع تػػاؿ: ىػذه بسػػرة حلػػ ب   قيػة ادليػػ   عػػ ة. ُاعػػ،اىا 
تسػػقى امل ػػراة   ُلقػػا حلع ػػا اليػػـ  الثػػاين يلنظػػر ادليػػ  ُ لػػ  تلػػيً  ُ ػػرؼ اف العػػا ع تػػل دلػػق عليػػو  ُ ػػذه

ُيثعػػػت لػػػو اجليػػػار بػػػم  مسػػػا  ا وردىػػػا  وا الل ػػػرية  ليػػػًلا  ذا ردىػػػا يػػػرد م  ػػػا صػػػاًعا مػػػذ  ػػػر  قػػػا جػػػا  ا 
 ادليث.
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: الر بىػػا(: ىػػذا المػػر الثالػػث الػػذي يل لػػق بػػالعيع  و حػػظ ىنػػا اف الربػػا الػػذي ذ ػػره  قولػػو: )كىالثَّالًػػثي
ا ربًػا وىػ  ربػا السػروض وىػ  الديػادة ا السػرض  يسػ ؿ: اترضػ  ما ػة املؤلف ىنا ى  ربػا يل لػق بػالعي ع؛ لف ىنػ

ىػػذا ربػػا حمػػـر و  صمػػ ز  ولػػيق ىػػ  املس ػػ د ىنػػا بالربػػا  ُربػػا  ؟الػػف بشػػرط اف تردىػػا ما ػػة وعشػػرة. مػػا ادكػػب
السػػروض اعػػل مػػذ ربػػا العيػػ ع واغلػػظ منػػو   ػػذل  يسػػ ؿ: ابي ػػ  السػػيارة مبا ػػة الػػف ُتسػػلد ب ػػل سػػنة  لكػػذ  ذا 

ىػػذا مػػذ ربػػا الػػلي ف حمػػـر باإلنػػاع وىػػ  ربػػا  ؟ا السػػلاد  ػػا عػػ ر تلػػيخر ُيػػو يديػػل عليػػ . مػػا ادكػػب تػػيخرت
م لػػظ عػػليل  و سمػػا مػػراد املؤلػػف ىنػػا ربػػا العيػػ ع  تػػاؿ: امػػا ربػػا السػػرض ُيخػػذ ال ػػ ض عػػذ اجػػا السػػرض بشػػر 

 غرض.
: الر بىا. ًقٍسمىافً  قولو: ) ا  وربػا النسػيئة  واوؿ عػ   نريػل اف ربا العيػ ع تسػقاف: ربػا الف ػ (:كىالثَّاًلثي

ن رؼ اف ربا العي ع يلخا ا ب ع ان اع الع ا ع لػيق  ػا انػ اع السػلع يػلخا ُي ػا ربػا العيػ ع  ي ػين لػ  بػاع 
صمػػ ز؛ لنػو لػػيق مػذ المػػ اؿ الػذي يػػلخا ُي ػا الربػػا   ؟مػثً  ثيػاب  اا ػػة  ىػا صمػػ ز اف يعيػع اػػاغ بشػقاغم

   بيس؛ لنو ليق دما صمري ُيو الربا. ؟ ُتسللب غًلاىا صم ز اف يعيع غ،ة ب ،تم
، أىٍك مىػٍوزيكفو قولو: )  ذف علػى الروايػة الػل مشػى علي ػا  (:رًبىػا اٍلفىٍضػًل ًفػي كيػل  ًجػٍنًس: مىٍاعيػوـو مىًكيػلو

 املؤلف وى  خ ؼ املش  ر مذ املذى : اف الربا   صمري    ُيقا نع وصفم اثنم: 
 ك ف من  ًما   ا ع     يُن ب ُليق ُيو ربا.ال صف الوؿ: اف ي

 ال صف الثاين: اف يك ف مكيً  او م زونًا  دما صمري الل اما ُيو بالكيا او بال زف.
الغلػ  انػو    ؟لػيق مكػيً   ىػا ىػ  مػ زوف ؟من ػـ   ىػا ىػ  مكيػا ؟مثاؿ: العنػيخ من ػـ  اـ  

يعػاع بال ػلد  يسػ ؿ: ىػذه خبقسػة عشػر  وىػذه ا ػ  من ػا يعاع بػال زف  وتػل يعػاع بػال زف احيانًػا  لكػذ ال الػ  
  صمري  ؟ب شريذ  وىذه اص ر من ا ب شر. ُيعي  ا بال لد   ا واحلة ب ين ا   ذف ىا العنيخ صمري ُيو الربا

جا د؛ لف العنيخ   صمػري ُيػو الربػا   ذف الربػا   صمػري    ا  ؟ُيو الربا  ُل  باع بني ة بعني لم ما ادكب
 ن ـ  وى  ال صف الوؿ  وال صف الثاين اف يك ف مكيً  او م زونًا.امل

تاؿ: ربا الف ا ا  ا جنق من ـ  مكػيً  او م زونًػا.  ذف  حػظ ىنػا اف ربػا الف ػا  سمػا صمػري ا 
بيػػع الشػػ    نسػػو  امػػا بيػػع الشػػ   ب ػػ  جنسػػو ُػػ  صمػػري ُيػػو ربػػا الف ػػا  ُلػػ  ب ػػت  ػػرًا بلقػػر  اللقػػر من ػػـ  
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 ذف صمري ُيو الربا  ُل  ب ت صاًعا مذ اللقر ب اعم مذ اللقر ُ ا صم ز ابيع صاًعا جيًلا ب اعم  ومكيا 
  صمػػ ز ذلػػ  ُ ػػذا مػػذ الربػػا الُ ػػراح  ولػػ   ػػاف النػػ ع خمللػػف ي ػػين ىػػذا  ػػر  ؟ردي  مػػع تسػػاوي قا ا السيقػػة

ل بػاخل ؼ ان اعػو  والػنق   صم ز؛ لنو جنق واحل  اللقر جنق واح ؟سكري وىذا  ر ع  ة ُقا ادكب
يك ف  لو ان اع  واللقر ان اع  ث ة جًلا لكذ  ل ا جنق واحل امسو اللقر  ودب ال نب مثً  ان اعو  ث ة لكذ  
 ل ػػا جػػنق واحػػل وىػػ  غػػنب  بػػا عنػػلنا ضػػيف وعنػػلنا مػػاعد  ل ػػا جػػنق واحػػل وىػػ  ال ػػنب   ذف ىػػذه املسػػيلة 

   صم ز بي و مع اللفاضا   ذا  اف من  ًما و اف مكيً  او م زونًا. الوق ربا الف ا   ذا ب ت الش    نسو
ػا ًعلَّػةي رًبىػا اٍلفىٍضػلً قولو:  ػدىٍت ًفيًهمى لػ  ب ػت صػاًعا مػذ اللقػر  (:)كىرًبىا النًَّسيئىًة ًفي كيل  ًجٍنسىٍيًن، اتَّحى

:  ف ربػا الف ػا   صمػري ليق ىذا ربػا ُ ػا؛  خػل ؼ الػنق  ُ ننػا تلنػا ؟ب شرة كصع مذ ال  مع اللسابع
   بم النق  معادلة الش    نسو  اما ربا النسيئة ُي ري ا معادلة ع   ول  بادللو ب ػ  جنسػو ُلػ  ب ػت 

ليق ىناؾ مانع مذ ان  تعيع صاًعا مذ اللقر ب شرة صاع مػذ الػ   لكػذ مػع اللسػابع؛ لف ىػذيذ  ؟برًا بلقر
اهنقػػا مكػػي ف   ل ػػا مكيػػا ومكيػػا  ال لػػة واحػػلة من ػػـ  مكيػػا  الشػػيئم تػػل ا ػػلا ا علػػة ربػػا الف ػػا وىػػ 

ومن ػػـ  مكيػػا  الػػ  مكيػػا واللقػػر مكيػػا ُا ػػلا ا ال لػػة ُػػ  صمػػ ز اف تعيػػع  ػػرًا بػػ     باللسػػابع ا  لػػق 
ال سػػل  تسػػعع اللقػػر وتسػػلب الػػ   ُػػ  تسػػ ؿ: غػػًلا ادُػػع لػػ . لكػػذ اللفاضػػا   مػػانع منػػو؛ لنػػو   صمػػري ربػػا 

 سما صمري ربا النسيئة  والنسيئة م ناىا الليخ   والليخ  ضم ا بليخ ىا ولػ  دتيسػة واحػلة عػذ  لػق  الف ا 
ال سل  ي ين ل  تلت: تف ا ىذا اللقػر وانػا ذاىػ  اح ػر الػ  مػذ السػيارة. وخرجػت مػذ انجملػق بنػا ال سػل 

)الػػ  بػػال  ربًػػا    هلل عليػػو وسػػلب: ودخلػػت ا ربػػا النسػػيئة؛ لنػػو   صمػػ ز اف يلفرتػػا وبين قػػا عػػ    تػػاؿ صػػلى ا
 .ىا  وىا   ... ُ ذا اخللفت ىذه الجناس ُعي  ا  يف عئلب  ذا  اف يًلا بيل،

ػػأي ديكفى التػَّفىاضيػػًل ًفػػي قولػػو: ) ػػأي ًفػػي اٍلًجػػٍنًس اٍلوىاًحػػًد، كىالنَّسى ـي ًفػػي الصَّػػٍرًؼ: التػَّفىاضيػػلي، كىالنَّسى كىيىٍحػػري
ادلة النسل بالنسل  النسل بالنسػل ا السػابق يكػ ف ذىػ  بػذى  او ذىػ  بف ػة او ال رؼ ى  مع (:اٍلًجٍنسىٍينً 

ُ ة بف ػة  وا ال  ػر اداضػر  ثػرت ال قػ ت  ُققكػذ ريػا ت بػلو رات  ودو رات  ني ػات  وريػا ت 
 ف:اس  دية بريا ت ظمنية  ...  ق كخره  ُ ذا بادلت ىذه النس د بادلت عيًئا من ا  نسو ُيش،ط عرط
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الشػػرط الوؿ: تػػاؿ املؤلػػف: وضمػػـر ا ال ػػرؼ اللفاضػػا والنسػػي ا الػػنق ال احػػل.  ذا بادلػػت عػػيًئا 
بش   مذ جنسو ضمـر الف ا وضمـر النسي  ضمـر الف ا الذي ى  الديادة تس ؿ: اعني  لاير ت نيين ريػالم.   

ا ُ ػػا  و  صمػػ ز النسػػي  تسػػ ؿ: صمػػ ز  اعنيػػ  لسػػقا ة لاير ت نيػػين ارب قا ػػة وتسػػ م لاير.   صمػػ ز   ذف ىػػذ
ة. ىػػا صمػػ ز   صمػػ ز ىػػذا ربػػا نسػػيئة؛ لنػػو تػػل ا ػػل  ؟اعنيػػ  لسػػقا ة لاير اآلف وغػػًلا تسػػلقين  ياىػػا م ػػرُو

الػػػػنق  وامػػػػا  ذا اخللػػػػف الػػػػنق ريػػػػا ت بػػػػلو رات او ذىػػػػ  بف ػػػػة ُي ػػػػ ز اللفاضػػػػا  تػػػػاؿ: والنسػػػػي دوف 
اللػيخ   ُػ  صمػ ز اعنيػ  اليػـ  ذىػ  واتػ ؿ: غػًلا تسػلقين اللفاضا ا النسم. ي ػين ضمػـر النسػي الػذي ىػ  

ُ ة.   صم ز  لكذ ظمكذ اف اعني   يل  ذى  وتسلقين عشريذ  يلػ  ُ ػة او ما ػة  يلػ  ُ ػة لػيق ىنػاؾ 
 مانع لكذ يك ف ذل  ا  لق ال سل و  يلفرتا وبين قا ع  .

 ٕٙالشريط: 
 اضر وغا   وى  السلب.انلسا  ق تسسيب كخر للعيع وى  تسسب العيع  ق ح

ٍيػعً قولو: ) ًإمَّا غىائًبنا: كىىيػوى السَّػلىمي يىًصػح، ًبشيػريكًط اٍلبػى ـى، كى  (:الرَّاًبعي: اٍلبػىٍيعي. ًإمَّا حىاًضرنا: كىىيوى مىا تػىقىدَّ
الَسَلب ن ع مذ ان اع العيع  والسلب عسػل علػى م صػ ؼ ا الذمػة مؤجػا بػثقذ مسعػ ض ا  لػق ال سػل  انػت 

رم اف،  ىذا امسو  ٔق ع ص وت نيو اآلف الف لاير على اف يسلق  ما ة صاع مذ اللقر بلاريخ )تذى   
 سلب  وعروط العيع السابسة  ل ا   بل اف تك ف م ج دة ونديل علي ا ب ع الشروط.

، أىٍك كىٍزفو قولو: ) ٍيػلو ػا ييٍمًكػني ضىػٍبطي ًصػفىًتًو ًبكى ، كىنىٍحػًو ذىلًػكى كىيىزًيدي عىلىٍيًو بًأىٍف يىكيوفى: ًفيمى  (:، أىٍك ذىرٍعو
اآلف السلب انت تعيع عيًئا غا ًعا  ُ ذا الشػ   ال ا ػ  سػلعي و بال صػف  و ذا  نػت سػلعي و بال صػف ُػ  بػل 
اف يكػػ ف ىػػذا الشػػ   مػػذ العػػيا  الػػل تسعػػا ال صػػف  وىنػػاؾ اعػػيا    تسعػػا اف تن ػػعط بال صػػف  عنػػلؾ 

صػػف ا عػذ اليػـ  الػذي تعلػػو  ي ػين اليػـ   السػػيارة ُي ػا خػلش وغػػًلا سػيارة تسػل قل ا و ػا يػػـ  والثػاين طمللػف و 
ُي ا  سر الدجاج  وب ل غل ُي ا مشكلو ا املكينة  وىكذا ُ  تن عط بال صف  ُ  ي   اف تعيع السػيارة 
مسل قلة وت عن ا بال فات   ذف الذي ين عط بال ػفات ىػ  الشػ   الػذي يسعػا ال صػف ومثّػا لػو املؤلػف 

ظمكػػذ ضػعط صػفلو بكيػػا  او وزف  او ذرع  ورمػ  ذلػػ . الكيػا؛  ػاللقر  والػػ زف؛  ادليػل مػػثً   ُسػاؿ: ُيقػا 
 الدرع؛  ادرير  ورم  ذل    ذف الشرط الوؿ: اف يك ف دما ظمكذ ضعط صفلو.
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ًا. ُػػ  بػػل اف تػػذ ر  ػػا الوصػػاؼ الػػل تػػؤثر ا  قولػػو: )مىٍوصيػػوفنا(: الشػػرط الثػػاين: اف يكػػ ف م صػػُ 
 ق والن ع وال دة والردا ة  ذا  انت ملفاوتة ُ  بل مذ بياف ذل .الثقذ  ُالن

ىذا الشرط الثالث: السػلب    (:ميؤىجَّالن ًإلىى ميدَّةو مىٍعليومىةو، ييوجىدي اٍلميسىلىمي ًفيًو ًفيهىا ًفي مىًحل وً قولو: )
  تػاؿ صػلى اهلل عليػو وسػلب: يك ف حاً  ُ  بل اف يك ف مؤجً . و  بػل اف يكػ ف ىػذا الجػا اجػً  م ل ًمػا

،   تػاؿ:  ق مػلة م ل مػة ي جػل املسػَلب ُيػو ُي ػا )مذ اسلب ُليسػلب ا  يػا م لػـ  ووزف م لػـ   ق اجػا م لػـ 
ا حملػػو. ىػػا ي ػػ  اف ُيسػػلب يسػػ ؿ: اسػػلق  علػػى رطػػ  او علػػى ُا  ػػة. و  ظمكػػذ اف ت جػػل ا ال ػػيف. 

  بل اف يك ف حما الجا دما ي ل  على الظذ وج د    ُ ؟ويلفق على اف يك ف م عل تسليق ا ا ال يف
املسػػَلب ُيػػو ُيػػو  ُػػ  ُيسػػلب ا ُا  ػػة الشػػلا  ويكػػ ف الجػػا ال ػػيف  و  ُا  ػػة ال ػػيف ويكػػ ف الجػػا ا 
الشػػلا      ذا امكػػذ ا ع ػػرنا اداضػػر اآلف ث جػػات واسػػل اد وت ػػلير وحمقيػػات ُاخللفػػت الحػػ اؿ  لكػػذ 

  ظمكذ السلب ا ُا  ة الشلا  ويك ف الجا ال يف وال كق.الفس ا  ا زماهنب  اف  
الشػػرط الرابػػع:   بػػل اف يُسػػعع الػػثقذ  ػػامً  ا  لػػق  (:كىقػىػػٍبًض رىٍأًس مىالًػػًو ًفػػي اٍلمىٍجًلػػسً قولػػو: )
 ال سل ا السلب.

 انل ينا مذ السلب وننلسا اآلف  ق اإلجارة.
نناقولو: ) : اٍلبػىٍيعي: ًإمَّا عىيػٍ ػارىةي اٍلخىاًمسي فىعىةه، كىًىػيى اٍْلًجى ًإمَّا مىنػٍ ـى حيٍكميهىا، كى اجلػامق دمػا يل لػق  (:، تػىقىدَّ

بالعيع  العيع  ما عيًنا ُ ل  ىذا العيع  او منف ة ُ ل  للقنلفع ملة حملدة وىػذه ىػ  اإلجػارة  الفػرؽ بػم العيػع 
لعيػع ُيػو صػ ر تػل يسػع علػى املنف ػة  لكػذ اف العيع يسع غالًعا على العياف   على املناُع و ف  ػاف ا ؟واإلجارة

 يفرؽ بينو وبم اإلجارة  الفرؽ الثاين وى  اإلجارة م تلة مبلة م ل مة  اما العيع ُاللقلي  ُيو  لي  مؤبل.
ًإمَّػػا عىلىػػىقولػػو: ) فىعىػػةو ًمػػٍن عىػػٍينو، كى ًإمَّػػا عىلىػػى مىنػٍ ػػا، كى ػػا نػىٍفعىهى هى ػػذي ًمنػٍ : ًإمَّػػا عىلىػػى عىػػٍينو يىٍأخى ًىػػيى فىعىػػًة  كى مىنػٍ

ابَّػًة، كىنىٍحػًو ذىلًػكى  ، اٍْليكلىى: كىًإجىارىًة أىٍرضو لًلزَّرًٍع، كىالثَّانًيىةي: كىسيٍكنىى الدَّاًر، كىريكيػوًب الدَّ اإلجػارة حػا  (:شىٍخ و
 ث ث ص ر: 

 ال  رة الوق: على عم ييخذ من ا نف  ا. يس ؿ: اوجرؾ ىذه الشسة تيخذ من ا منف ة السكو.



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

201 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

لثانيػػة: علػػى منف ػػة مػػذ عػػم. وىػػذا مثػػا ر ػػ ب اللابػػة  اآلف انػػت تػػيِ  ق السػػ ؽ ويكػػ ف ال ػػ رة ا
عنلؾ ب ا ع ثسيلة وتسليجر عربة مللة ساعة  ىذه منف ة مذ عم  وتل   تك ف ىذه ال م م ينة  ا الشسة 

 ػت اعنيػين تك ف ىذه الشسة تسليجرىا لكذ تل   تك ف املنف ة م ينة ُينت تذى  وتسليجر تس ؿ: ل  مس
عربيػػػة. ُلػػػلُع الػػػثقذ وتسػػػلب ويػػػلب عسػػػل اإلجػػػارة علػػػى منف ػػػة عربيػػػة غػػػ  م ينػػػة  وىػػػذه تسػػػقى اإلجػػػارة علػػػى 

 م ص ؼ ا الذمة.
ال ػػػ رة الثانيػػػة: علػػػى منف ػػػة عػػػ ص. وىػػػذا مثػػػا محػػػا الع ػػػا ع  يػػػيِ عػػػ ص ويسػػػ ؿ: امحػػػا لػػػ  

سػػت مػػاً  ُػػ  صمػػ ز بي ػػو  لكػػذ مناُ ػػو الع ػػا ع وت نيػػين عشػػرة ريػػا ت  وىػػذه  جػػارة  واآلدمػػ  ادػػر عينػػو لي
ملس مة ومالية  وحذا   ي   بيع ادر لكذ تسع عليو اإلجارة  ُالعيع   يسع على ادر لكذ اإلجارة تسع على 

 ادر.
ػلى فػىهيػوى الٍ قولو: ) ػلَّمىوي اٍلعىمى ًإٍف سى ، كى ػل مىوي فػىهيػوى اٍْلىًجيػري اٍلخىػاص، فىعىةي الشَّػٍخً : أىٍف تيسى  (:ميٍشػتػىرىؾي كىمىنػٍ

منف ػػة الشػػ ص حػػا صػػ رتاف:  مػػا اجػػ  خػػاص او اجػػ  مشػػ،ؾ  وضػػابط الفػػرؽ بػػم الجػػ  اجلػػاص والجػػ  
املش،ؾ اف الج  اجلاص ى  الذي يُسلر نف و بامللة  ُلس ؿ لش ص: ت اؿ اعل ا م    ا يـ  مذ السػاعة 

لره  ػذا و ػذا  ت قػا عنػلي سػا ق. اآلف ىػذا الثامنة صعاًحا  ق الساعة الثانية ظ ػرًا واعنيػ  راتػ  عػ ري تػ
الش ص لػ  تػل ي صػل   ق املشػاوير وب ػع اليػاـ تػل    لاجػو صملػق ا العيػت  ُ ػا يسػل ق الجػرة مػع 

ن ػػب يسػػل ق  ؟انػػو ا ب ػػع اليػػاـ   ي قػػا م ػػ  وانػػا مػػا طلعػػت منػػو اسػػليفا  عػػيًئا مػػذ املنػػاُع املل اتػػل علي ػػا
 دماف. الجرة؛ لف ال سل م و على ال

واما ال  رة الثانية: وى  الج  املش،ؾ ُ ف ال سل م و على ال قا   على الدماف  ومثاؿ ذلػ : اف 
    ؟تذى   ق حما لل ياطة وتس ؿ: ىذه اتقشة خػط يل ث بًػا. ىػا ىػذا الشػ ص ي قػا عنػلؾ مػلة حمػلدة

قى الج  املش،ؾ  وىناؾ ُػرؽ ى  يسلـ ل  عقً  ب ع النظر عذ امللة الل عقا ىذا ال قا ُي ا  ىذا يس
 بين قا ا الحكاـ يذ ره الفس ا  ومل يذ ره املؤلف.

ػػاص، قولػػو: ) ػػل مىوي فػىهيػػوى اٍْلىًجيػػري اٍلخى ي ػػين تسػػلقت انػػت الشػػ ص صػػار ي قػػا عنػػلؾ ُ ػػذا  (:أىٍف تيسى
 الج  اجلاص.
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ًإٍف سىلَّمىوي اٍلعىمىلى فػىهيوى اٍلميٍشتػىرىؾي قولو: )  قا ُ   الج  املش،ؾ.و ف سلقو ال  (:كى
،قولو: ) ، مىٍعليوـو ، ميبىاحو : ًفي نػىٍفعو ، أىٍك ًفٍعلو ميعىػيَّنو  كىالى تىًصح، اٍْلًجىارىةي ًإالَّ ىػذه عػروط  (:ميقىدَّرو بًػوىٍقتو

اإلجػػارة  الشػػرط الوؿ:   ت ػػ  اإلجػػارة    ا نفػػع معػػاح. وىػػذا نفػػق الكػػ ـ الػػذي ذ رنػػاه سػػابًسا احملػػـر   
يػػو الل اتػػل    جػػارة و  بيػػع و  ىعػػة و  وصػػية و  غػػ  ذلػػ   ُػػ  بػػل اف تكػػ ف علػػى نفػػع معػػاح  لػػ  يسػػع عل

؛   يذا  الناس تاؿ: خذ عشرة ريا ت واذى   ق ُػ ف وسػعو  اسليجر ع ص على م  ية  على عقا حمـر
 واعلقو. ىذه  جارة ُاسلة باطلة؛ لهنا على عقا حمـر ُ  بل اف يك ف النفع معاح.

الشػػرط الثػػاين: اف تكػػ ف اإلجػػارة م ل مػػة. وال لػػب  مػػا اف يسػػلر بػػالدمذ  قػػا ذ رنػػا  او يسػػلر بال قػػا  
. ي ين ىذا ى  اللسلير  مػا بال تػت مػذ السػاعة  ػذا  ُيساؿ: عقا  ذا و ذا. تاؿ: مسلر بال تت او ُ ا م لـ 

 لير بالف ا. ق الساعة  ذا  او بالف ا يس ؿ لو: ت صلين  ق املكاف الف ين. ىذا تس
: اٍلقىٍرضي قولو: ) السرض م روؼ  انت عنلؾ حاجة وتس،ض مذ عػ ص تسػ ؿ: اعنػين  (:السَّاًدسي

 الف لاير اردىا ل  ب ل ذل . 
منػلوب اي مسػل    ا  ػا مػا صػ  السػلب ُيػو؛  (:مىٍنػديكبه ًفػي كيػل  مىػا صىػحَّ السَّػلىمي ًفيػوً قولو: )

 ضت الف لاير ثعت اللف لاير ا ذمل .لف السرض يثعت ا ذمة املس،ض   ذا ات، 
ػػٍرًطهىاقولػػو: ) ب ػػ  زيػػادة ُػػ  ضمػػ ز الديػػادة ُيػػو  و  عػػرط الديػػادة  امػػا الديػػادة  ف   (:ًبغىٍيػػًر زًيىػػادىةو كىالى شى

 انت مذ غ  عرط ُ ف  انت الديادة ا ال دة ُ  بيس  و ف  انت ا ال لد و انت  ث ة ي ين ات،ض منو 
 ػػة واحػػلة الػػف ولسػػقا ة ىػػذا حمػػا خػػ ؼ واملشػػ  ر ا الفلػػ ى جػػ از ذلػػ  و ف  ػػاف ب ػػع الػػف ُػػرد لػػو دُ

 الفس ا  يرى اف الديادة تك ف ا ال دة   ا ال لد؛ لنو ى  الذي ورد ا ادليث.
 ات،ضت الف ترد الًفا  ات،ضت  رًا ترد  رًا. (:كىيػيرىد، ًمثٍػليوي قولو: )
ًإٍف زىادى ًمػػٍن غىٍيػػقولػػو: ) ػػازى كى ػػٍودىةن، جى ػػٍرطو قىػػٍدرنا، أىٍك جى  ذف املؤلػػف اخػػذ بػػالس ؿ الػػذي صميػػد الػػرد  (:ًر شى

 بالديادة تلرًا او ج دة ومل ظمنع الديادة ا املسلار و  ا ال دة.
  انلسا املؤلػف  ق ب ػع عسػ د الل ثيػق  وذ ػر من ػا  (:السَّاًبعي: اٍلوى ىاًئقي عىلىى اٍلحيقيوًؽ  ىالى ىةه قولو: )

لػػرىذ  والػػرىذ ىػػ  مػػذ عسػػ د الل ثيسػػات  يس ػػل بػػو ت ثيػػق ادػػق  تػػيِ انػػت وتشػػ،ي مػػذ بػػا ع  يسػػ ؿ: ابي ػػ  ا
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ج ػػاز  قعيػػ تر بػػيلف لاير تػػلُ  ا ب ػػل عػػ ر. لكػػذ يسػػ ؿ لػػ :   ابي ػػ      ذا رىنػػت عنػػلي ج ػػاز الػػ اؿ. 
لػليذ مػذ لػذ الػرىذ  ىػذا ىػ  لجا  ذا مل ت ؼ ما علي  اي تسلد الثقذ يعػاع الػ اؿ وُيسػل ىف ا ؟ملاذا ترىذ
 الرىذ.

ػػا،قولػػو: ) الًػػًو بىاعىهى ػػا عىلىػػى مىالًػػًو، كىمىتىػػى لىػػٍم يىًجٍئػػوي ًبمى عيهى ننػػا يىًصػػح، بػىيػٍ هي عىيػٍ فىػػالى  الػػرٍَّىني: بًػػأىٍف يىضىػػعى ًعٍنػػدى
:)  ؟ى  وتعيػع الػ اؿاآلف ملا رىنت ال اؿ عنػل عػ ص ىػا صمػ ز غػًلا تػذ يىجيوزي لىوي التَّصىر،ؼي ًفيهىا بػىٍعدى ذىًلكى

  صمػ ز ُػالرىذ   يُعػاع  وذ ػروا تاعػلة: املشػ  ؿ    ؟تس ؿ: يا ُػ ف! تػرى الػ اؿ الػذي عنػل ُػ ف ابي ػو لػ 
 ُيش ا  مثالو: املرى ف واملسعا  املرى ف مش  ؿ بالرىذ واملسعا مش  ؿ بال تف. 

ػا، ًإالَّ قولو: ) هى ػٍيءه ًمنػٍ فىػك، شى ًميػعً كىتىكيوفي عىلىٍيػًو، الى يػىنػٍ لػ  سػلدت تيقػة ج ػاز الكقعيػ تر  (:بًػرىد  اٍلجى
   الػػرىذ  الػػو   ينفػػ     بسػػلاد نيػػع الػػليذ  ىػػذا  ؟لسػػقا ة لاير  ُ ػػا ينفػػ  الػػرىذ عػػذ ن ػػف الػػ اؿ

 م و   ـ املؤلف.
الكفالػة الُ رميػة  ال قاف يسقيو الناس اليـ   (:الضَّمىافي: كىىيوى ضىم، ًذمَّةو ًإلىى ًذمَّةو، ًفي اٍلحىق  قولو: )

ي قن  ُ ذا  ؟تذى  للش،ي سيارة بالتساط ُيس ل ف: اح ر لنا  فيً  غارًما. ىذا الكفيا ال اـر ما ُا لتو
ػػع دعػػ ى منالعػػة بػػالثقذ علػػى املشػػ،ي اـ علػػى  مل تسػػلد ُقػػذ حػػق العػػا ع اف يل جػػو  ق احملكقػػة الشػػرعية ويُر

ا  ُ ػار الػليذ بػلؿ اف يكػ ف ا ذمػة عػ ص صػار ا على مذ عػا  من قػ ؟ال امذ اـ على مذ عا  من قا
 ذملم  وحذا تاؿ: ضب ذمة  ق ذمة ا ادق.

اًئًز التَّصىر،ؼً قولو: )  ي   لا د الل رؼ اف ي قذ. (:كىيىًصح، ًمٍن كيل  جى
ـي ًإٍحضىاًر اٍلغىرًيًم، فىمىتىى لىٍم يىٍأًت ًبًو مىعى قولو: ) الفػرؽ  (:بػىقىائًًو، ضىػًمنى مىػا عىلىٍيػوً كىاٍلكىفىالىةي: كىىيوى اٍلًتزىا

بم الكفالة وال قاف  الكفالة يسقيو الناس اليـ   فالة ح  ر   فالة اد  ر يس ؿ: ا فػا يل اف ُ نًػا ىػذا 
املش،ي  ذا مل يسلد الليذ الذي عليو وُر ت عليو دع ى ا احملكقة اف   ره  ق  لق الس ا  لينفذ عليو 

 فلػػػو  فالػػػة ح ػػػ ر. و ذا اح ػػػرتو   عػػػ   عليػػػ  بر ػػػت دمػػػا عليػػػ ؛ لنػػػ  تكفلػػػت ادكػػػب. تسػػػ ؿ: انػػػا ا
 ب ح اره  و ذا مل   ره انت الذي تل قا الليذ الذي عليو.
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تػػاؿ: الكفالػػة ىػػ  اللػػداـ  ح ػػار ال ػػرم  ُقػػىت مل يػػيت بػػو مػػع بسا ػػو ضػػقذ مػػا عليػػو. ملػػاذا تػػاؿ: مػػع 
 بسا و. لنو ل  مات ُيسسط عن  الكفالة.

ػػقَّ ًمػػٍن ًذمَّػػةو اقولػػو: ) قيػػلي اٍلحى اد الػػة تنسػػا ادػػق مػػذ ذمػػة  ق ذمػػة   (:ًإلىػػى ًذمَّػػةو  ،لثَّػػاًمني: اٍلحىوىالىػػةي: تػىنػٍ
وصػػ رة ذلػػ : يػػيِ عػػ ص ينالعػػ  بػػليذ مػػثً  تػػلره الػػف لاير  ُلقػػا جػػا ؾ عػػ ص تػػاؿ: يػػا ُػػ ف سػػلد يل 

مػذ ذملػ   ق ذمػة النػرؼ الثالػث   الف لاير. تلت لو: احيل  على ُ ف. ىنػا انلسػا الػليذ الػذي للقنالػ 
 ىذه ى  اد الة  تاؿ: وى  تنسا ادق مذ ذمة  ق ذمة.

ػػاًؿ عىلىٍيػػوً قولػػو: ) ػػا ًرضىػػا اٍلميحى ػػري ًفيهى احملػػاؿ عليػػو   يُ لػػ  رضػػاه  ُػػ ذا تامػػت العينػػة علػػى  (:كىالى يػيٍعتىبػى
 اد الة يلدم  اف تسلب ُ  يش،ط رضاه.

ػػاًؿ ًإذى قولػو: ) ػػاؿي عىلىٍيػػًو مىًليئنػػاكىالى اٍلميحى ػػافى اٍلميحى املنالػػ  بالػليذ لػػ  احيػػا علػى النػػرؼ الثالػػث  (:ا كى
تاؿ:   انا اريل اف اسللب من  الليذ. وليق عليو مشكلة ا ا سل ـ مػذ النػرؼ الثالػث تلدمػو ىػذه اد الػة 

ى عػ ص مفلػق ُػ ف اد الػة و  يلـد اخذ رضاه  تاؿ: و  احملاؿ  ذا  اف احملػاؿ عليػو مليئًػا. امػا لػ  احللػو علػ
   ت      ب ذنو ورضاه.

 ىذا ما يل لق مبسا ا عس د الل ثيسات.
 ٕٚالشريط: 

ػة احكػاـ امل ػام ت  سعق م نا ا اللرس املاض  نلة مذ الحكػاـ املل لسػة بامل ػام ت املاليػة  وم ُر
  او عػػرا   او  جػػارة  يسػػع النػػاس  املاليػػة امػػر ضملػػاج  ليػػو  ػػا مسػػلب   ذا   طملػػ   نسػػاف مػػذ م ػػام ت؛  مػػا بيػػع

 ث ًا وضملاج ف  ث ًا  ق ىذه امل ام ت  ُكاف مذ ال ـز اف يل ُر ا علػى احكام ػا  و نػا تػل وصػلنا  ق تػ ؿ 
 : املل رؼ. ب لما ذ ر مسا ا تل لق باد الة.-رمحو اهلل–املؤلف 

 : املل رؼ.اللاسع مذ الم ر املل لسة بيم ر العيع (:اٍلميتىصىر ؼي قولو: )
ػػاًئزى التَّصىػػر،ًؼ ميٍالىقنػػاقولػػو: ) : ًإمَّػػا جى ات ىػػ  العيػػ ع اـ اعػػب اـ اخػػص (:اٍلميتىصىػػر ؼي اعػػب   ؟الل ػػُر

ُالل رؼ اعب مػذ العيػع  ُالل ػرؼ تػل يكػ ف بعيػع  وتػل يكػ ف ب جػارة  وتػل يكػ ف  عػة  وتػل يكػ ف ب تػف  
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كػ ف بكفالػة  ...  ق كخػره  ُػالك ـ ىنػا عػذ وتل يك ف ب عارة  وتل يك ف بسرض  وتػل يكػ ف بػرىذ  وتػل ي
 الل رؼ   عذ خ  ص العيع.
: ًإمَّػػا ػػاًئزى التَّصىػػر،ًؼ ميٍالىقنػػا قولػػو: )اٍلميتىصىػػر ؼي لَّػػفي الرًَّشػػيدي، أىٍك مىٍحجيػػورنا  :جى كىىيػػوى  عىلىٍيػػًو:كىىيػػوى اٍلميكى

ليغى الصًَّبي، حىتَّ  كىىيوى  ًلحىظ ًو:مىٍحجيوره عىلىٍيًو  ًقٍسمىاًف: كىىيوى  ًلغىٍيرًًه:كىمىٍحجيوره عىلىٍيًو ، كىاٍلمىٍجنيوفي حىتَّى يىًفيقى ، ى يػىبػٍ
 ذف جا د الل رؼ لو عرطاف  واملقن ع مذ الل رؼ ىػ  تسػقاف  امػا جػا د الل ػرؼ ُشػرطاه شمػا:  (:السًَّفيوي 

 اللكليف والرعل.
ات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط والرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  للل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر

 

 للل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط وامللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ***
 

اوؿ الكػػػ ـ عػػػذ العيػػػع  وبينػػػا جػػػا د الل ػػػرؼ  واملؤلػػػف اعػػػاد ىػػػذا وتػػػاؿ: املكلػػػف  وىػػػذا عػػػرحناه ا
الرعػػيل. املكلػػف الػػذي يل ػػقذ وصػػفم: ال اتػػا العػػالغ  ُػػانجمن ف   ي ػػ  لػػو اف يل ػػرؼ ا مالػػو الػػذي ظملكػػو 

 ملًكا ص يً ا عرعًيا  والعالغ ضم،ز بو مذ ال يب  وال يب ظمر مبرحللم: 
و.املرحلة الوق: ال يب   دوف اللقييد  ُ ذا حكقو  انجمن ف   ي   ت ُر

و ا الشػ   اليسػ  جػا د  مثػا اف  املرحلة الثانية: ال يب ب ل اللقييػد لػيق جػا د الل ػرؼ لكػذ ت ػُر
و ب ذف وليو.  ت نيو )م روؼ، يش،ي مذ امللرسة برياؿ او رم  ذل   وي   ت ُر

ؿ مالػػػو ا حػػػراـ او ا غػػػ  ُا ػػػلة    ضمسػػػذ وت لنػػػا: الرعػػػيل. طمػػػرج السػػػفيو والسػػػفيو ىػػػ  الػػػذي يعػػػذ
 الل رؼ ا مالو.

 انل ينا مذ جا د الل رؼ وعكسو او ضله ى  املقن ع مذ الل رؼ وى  تسقاف:
السسب الوؿ: مػذ ظُمنػع مػذ الل ػرؼ  تػاؿ: حم ػ ر عليػو دظّػو. بالظػا  ولػيق بال ػاد  احمل ػ ر عليػو 

ًعا ومن ػػو مػػذ الل ػػرؼ ح ػػا عػػرًعا؛ مل ػػل لو ىػػ    دظػػو ي ػػين اف ىػػذا الشػػ ص تػػل ُمنػػع مػػذ الل ػػرؼ عػػر 
تػػاؿ: حػػىت يعلػػغ. ُينفػػ  اد ػػر بعل غػػو   ؟مل ػػل ة غػػ ه  وىػػ  ال ػػيب  وانجمنػػ ف  وال ػػيب مبػػا ينفػػ  اد ػػر عنػػو

 بدواؿ جن نو ب ُاتلو وعسلو  ىذاف السسقاف ُح را علي قا دظ قا. ؟وانجمن ف مبا ينف  اد ر عنو
 .؟ يف ُح ر علي قا دظ قا س:
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اآلف ل  اف صعًيا مات اب ه وخلف لو تر ة م يم الريا ت  وتلنا حػذا ال ػيب: تف ػا ىػذا املػاؿ  جػ:
ت رؼ بو  يف عئت. ىا ذىابو  ذا املاؿ  ق الس ؽ وعراوه او ت زي و على الناس او اإلسػراؼ ُيػو سي ػر 

 سي ره ى   وىذا م ناه دظو ي ين مل ل لو ى . ؟غ ه اـ سي ره ى 
الثاين: وى  الذي سمن و مذ الل رؼ دظ غ ه  تاؿ: وحم  ر عليو ل  ه. ي ين مل ل ة ال     السسب

و  تػػاؿ: وىػػ  السػػفيو. والعػػ ر عنػػل الفس ػػا  يس لػػ ا ا ىػػذا:  ىػػ    يل ػػرر بالل ػػرؼ و سمػػا يل ػػرر ال ػػ  بل ػػُر
يو نظر واملش  ر اف السفيو ظُمنع مذ الل رؼ دظ  املفلق. ُس ؿ املؤلف ىنا: وى  السفيو. ىذا ُيو  عكاؿ ُو

نفسػػو ايً ػػا  ُالػػذي ظُمنػػع مػػذ الل ػػرؼ دػػظ نفسػػو ىػػ  ال ػػيب وانجمنػػ ف والسػػفيو  وتلنػػا: السػػفيو ىػػ  الػػذي   
ضمسذ الل رؼ ا مالو ُيعذؿ مالو ا غ  ُا ػلة او يعػذؿ مالػو ا المػ ر احملرمػة. ىػذا السػفيو الػذي   ضمسػذ 

ىنػػا ىػػ  الرعػػل ا املػػاؿ ولػػيق الرعػػل ا الػػليذ  ُسػػل يكػػ ف اإلنسػػاف  الل ػػرؼ والسػػفيو ضػػله الرعػػيل  والرعػػل
ُاسًسا لكنو رعيل ا املاؿ ضمسذ الل رؼ ا المػ اؿ  ىػذا الرجػا الػذي   ضمسػذ الل ػرؼ ا مالػو  اعنينػاه 
املاؿ وتلنا لو: خذ ام ال  ُاع،ي  ا ما عئت. سيذى   ق الس ؽ ويش،ي  ذه الم اؿ اعيا  بػيعلى مػذ 

قل ا او يش،ي اعيا    ُا لة لو ُي ا  وىنا ضاعت ام الو واسلفاد الل ار من ػا  ُقن ػو مػذ الل ػرؼ دػظ تي
 و سما يساؿ: وى  املفلق. -وال لب عنل اهلل–نفسو   دظ غ ه  ولكذ ل لو سعق تلب مذ املؤلف 

 .؟مذ ى  املفلق س:
 ذ    طمل  مذ ث ثة اح اؿ:امللين ف ث ثة اصناؼ واملليذ ى  الش ص الذي عليو دي جػ:

اداؿ الوق: اف يك ف عنله مذ املاؿ ما يػ ا بػو دينػو. عليػو ديػذ لسػم الػف لاير وعنػله مػذ املػاؿ 
ػا  الػليذ ُػ رًا و   ُاضً  عذ حاجاتو الساسية ما ة الف لاير  وىذا يسقى امل سر  ُ ذا امل سػر صمػ  عليػو ُو

)منػا ال ػػين إل وماطػا ُ نػػو يكػ ف دمػاطً   تػاؿ صػػلى اهلل عليػو وسػلب: صمػ ز لػو اللػيخر ا الػػليذ ادػاؿ  ُػ ف ا
   عرضو ي ين عكايلو  وعس بلو بادعق.ظلب  ضما عرضو وعس بلو،

اداؿ الثانية: وى  الش ص الذي عليو ديذ وليق عنله ع   زا ل عذ حاجاتو الصلية  عنله ث بػو 
لػػيق عنػله عػػ    وىػػذا يسػػقى  ؟يسػلد الػػليذيلعسػو وتػػ ت ي مػػو ومسػكذ صػػ   مل اضػػع يسػكذ ُيػػو   يػػف 
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}َوِ ْف َ اَف ُذو ُعْسػَرٍة َُػَنِظػَرٌة ِ َق َمْيَسػَرٍةع مالعسػرة: حكقو ما ذ ره اهلل عد وجا ا  لابو:  ؟امل سر  وما حكقو
   صم   نظاره و  صم ز حعسو.[ٕٓٛ

ػا   الػليذ  عليػو ديػذ اداؿ الثالثة: ع ص عليو ديذ وعنله ماؿ زا ل عذ حاجاتو لكنػو   يكفػ  لُ 
مثً  ث ث ف الف لاير  وليق عنله مذ املػاؿ الدا ػل عػذ حاجاتػو الساسػية: الثػ ب الػذي يلعسػو والن ػاـ الػذي 
يسلات عليو ومسػكنو ال ػ    لػيق عنػله مػاؿ زا ػل عػذ ذلػ     عشػرة ك ؼ لاير  وىػذه الث ثػ ف الًفػا حالػة 

ولػيكذ مػثً  ث ثػة اعػ اص و ػا واحػل مػن ب ينلػ  عشػرة منالعة مسل سة اللُع ُ رًا  جا  اص اب الػليذ 
ك ؼ  لػػػ  اخػػػذ ىػػػذه ال شػػػرة ك ؼ واعناىػػػا لحػػػلىب ضػػػاع حسػػػ ؽ العسيػػػة  ُ ػػػؤ   الػػػلا ن ف  ذا ذىعػػػ ا  ق 
الساضػػ  وطلعػػ ا اد ػػر علػػى ىػػذا الشػػ ص وطُلػػ  مػػذ الساضػػ  اد ػػر عليػػو ا ىػػذه ال شػػرة ك ؼ ي ػػين ظُمنػػع 

اض  بسسقة ىذه ال شرة ك ؼ على ىؤ   الث ثػة  ػا واحػل مػن ب ييخػذ ثلػث مذ الل رؼ ُي ا   ضمكب الس
دينو ويعسى العات  ا الذمة  لكذ رم ر عليو   يسسػب مالػو تسػقة ال رمػا  بسػلر اد ػص  ىػذا امسػو املفلػق  
ؼ وىػذا املفلػػق ىػػ  املس ػػ د بػػاد ر عليػو دػػظ غػػ ه؛ لننػػا لػػ  مس نػا لػػو وتر نػػاه يل ػػرؼ ا ىػػذه ال شػػرة ك 

   الذي يل رر الُ رما  اصػ اب الػلي ف  ُ نػا حم ػ ر عليػو دػظ غػ ه  تػاؿ  ؟الل م و ىا يل رر بذل  ى 
 .-وال لب عنل اهلل–املؤلف: وحم  ر عليو ل  ه. وى  املفلق  ىذا ال  ي  

 انلسا املؤلف  ق تسسيب املل رؼ تسسيًقا كخر.  
الش ص الذي يل رؼ ا املاؿ؛  مػا اف يل ػرؼ اصػالة  (:أىٍك ًبغىٍيرًهً اٍلميتىصىر ؼي ًإمَّا: بًنػىٍفًسًو، قولو: )

نػػاه  و مػػا ب ػػ ه وىػػ   مػػا و يػػا او عػػري    عػػذ نفسػػو  او و الػػة عػػذ غػػ ه  تػػاؿ:  مػػا بنفسػػو. وىػػذا واضػػ  عُر
و ا ماؿ عريكو ى  ا ادسيسة  كب ال  الة  ُالشري  مذ اىب احكامو انو و يا.  وحسيسة الشري  اف ت ُر

ػلى ًفيػوً لو: )قو  ػا كيك  ػاًئًز التَّصىػر،ًؼ ًفيمى الساعػلة عنػل الفس ػا   (:كىىيػوى ًإمَّػا كىًكيػله: فػىيىجيػوزي تػىوًٍكيػلي كيػل  جى
و ا الش   بنفسو ص  ت  يلو ُيو.   ُيقذ ي   ت  يلو:  ا مذ ص  ت ُر

 عقػػػػػػػػػػػػػا ا ت ػػػػػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػػػذ
 

 ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا او ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُليل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ***
 

ُػػػ ف مسػػػيلة بػػػاب ال  الػػػة تػػػلخا ا ابػػػ اب  ثػػػ ة مػػػذ الفسػػػو و   ولنيخػػػذ علػػػى ىػػػذا امثلػػػة  وباملناسػػػعة
ختػلص ُسػط بامل ػػام ت املاليػة  تػػلخا حػىت ا ب ػػع ابػ اب ال عػػادات؛  ػادج ُ نػػو ت ػ  النيابػػة ُيػو   ػػذل  
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ي  ػػا الشػػ ص كخػػر ا  خػػراج ز اتػػو  يسػػ ؿ: خػػذ ىػػذا املػػاؿ ادُ ػػو  ؟تػػلخا ا الد ػػاة   يػػف تػػلخا ا الد ػػاة
ال  الة ايً ا ا اب اب العي ع وىذا واض   وتلخا حىت ا النكاح  ع ص يريل خنعة امراة  للفسرا . وتلخا

وى  ا بلل كخر ويس ؿ:   اسلنيع اف اساُر ُلب ي ن ه تيع ة. وىذا ضم ا احيانًا ُي  ا ع ً ا مػذ اىػا 
 يا: تعلت عػذ ُػ ف الػدواج. ذل  العلل ليل ق عنو الللفظ بالسع ؿ  ُيس ؿ ال يل: زوجت ُ نًا بنل. ُيس ؿ ال  

ىذه و الة تلخا ا اب اب النكاح  و سما يك ف و يً  عنو ُسط ا لفظ السعػ ؿ  وتػل ي  ػا الػ يل غػ ه  يكػ ف 
والػػل العنػػت مسػػاُرًا ُيسػػ ؿ لخيػػو عػػب العنػػت: انػػا مسػػاُر وانػػت تػػ ق اللػػدويج. ُيسػػ ؿ ىػػذا ال ػػب: زوجلػػ  ابنػػة 

ا. وتػػلخا ال  الػػة ايً ػػا ا النػػ ؽ  ُ ػػا ي ػػ  ت  يػػا الشػػ ص ا مػػ  ل  ُػػ ف. ُيسػػ ؿ: تعلػػت الػػدواج من ػػ
ن ػػػب  ي ػػػ   وسػػػييِ م نػػػا  ولػػػ  و ػػػا املػػػراة نفسػػػ ا  ويػػػلخا الل  يػػػا ا اسػػػليفا  الس ػػػاص مػػػثً    ؟اللنليػػػق

وىكػػذا  وىنػػاؾ ب ػػع املسػػا ا ىػػ  ليسػػت مػػذ بػػاب ال  الػػة احمل ػػة ي ػػين مثػػا اإلعػػ اد علػػى الشػػ ادة وغ ىػػا 
 ال  الة   ختلص ُسط بيب اب امل ام ت املالية.لكذ املس  د اف 

نػػا ضػػابط مػػذ صمػػ ز لػػو الل  ػػا ا الشػػ   ومػػذ   صمػػ ز لػػو  لػػ  ذىعػػت  ق صػػيب دوف اللقييػػد   ذف عُر
  ت ػ ؛ لف ال  يػا ىػذا  ؟وعقره لق سن ات وتلت: يػا ُػ ف! و لػت ا بيػع الراضػ . ىػا ت ػ  ال  الػة

 !  ىذه تاعلة ال  الة.؟ؼ ا ماؿ غ هليق لو اف يل رؼ ا مالو ُكيف يل ر 
 كىنا مسألة مهمة تتعلق بالوكالة ينبغي أف تيحفظ كتيضبط: 

 سما يل رؼ  لود ما وُ ا ُيو ُسط  ع ص اعناؾ مثً  معل ًػا مػذ املػاؿ  ؛ال  يا   يل رؼ مبا يراه
  ُال لب ضملػاج  ق املػاؿ  تاؿ: خذ ىذا املعلغ وت لؽ بو على ط ب ال لب. وما اح ج ط ب ال لب  ق املاؿ

وتسقع ت ص اىا ال لػب  يػف يعػذل ف  ضملػاج  ق رحلػة  وضملػاج  ق عػرا  الكلػ   وضملػاج  ق اعػيا   ثػ ة  
وطػػ ب ال لػػب يس مػػ ف بفػػرض  فػػا   عػػذ المػػة  خاصػػة ا  ثػػ  مػػذ الزمػػاف؛  الزمنػػة الػػل ن يشػػ ا اليػػـ  ا 

!  ُينع ػ  علػى اإلنسػاف ؟ج  املل م ُكيف بفػروض الكفايػاتان راؼ  ث  مذ الناس عذ   يا ال لب ال ا
اوً  اف ضمرص على الل لب  واف يسل  مع ط ب ال لب واف ظمشػ  ا ر ػا ب واف ضم ػر حلسػات اىػا ال لػب  

 ىذا امر م ب. 
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والمر اآلخر: اف يك ف ع نًا لن ب ال لب ا   يا ال لب  ال لقا  ورثة النعيا   ُ  بل اف ن ػرؼ 
اهلل عليػو ىا ال رؼ ُ ل ب ومكانل ب  ىؤ   ال لقا  ىب ورثة النعيم  النعػ ة انسن ػت ب ػل امل ػنفى صػلى ل

عليػػو ال ػػ ة والسػػ ـ  يسلسػػقو اىػػا ال لػػب  ُقػػذ مل يسػػلنع اف  -بػػير ىػػ  وامػػ -وسػػلب  لكػػذ بسػػ  م اثػػو 
ذ ع نًػا لنػ ب ال لػب علػى ُلػيك  يداحب على   يا حظو ون يعو مذ م اث امل نفى صلى اهلل عليػو وسػلب

ذلػ   خاصػة اف ت لػػب ال لػب ُػرض  فايػػة  وطالػ  ال لػب الػػذي يػل لب ىػذا ال لػػب وانػت   تل لقػو رمبػػا لػ  تػػرؾ 
لف ُػػػرض الكفايػػة ُػػػرض  ذا تػػػاـ بػػو مػػػذ يكفػػ  سػػػسط اإل  عػػػذ  ؟النػػاس طلػػػ  ال لػػب لكنػػػت انػػػت ك   ملػػاذا

ذ ىػذا لػ  اعنػاؾ عػ ص معل ًػا مػذ املػاؿ وتػاؿ: ت ػلؽ بػو  و ف تر و القيع ال ا نيً ػا  والشػاىل مػ  العاتم
رًا ُسػػ ًا ليسػػل ين ا بػػو علػػى طلػػ  ال لػػب. وانػػت ا طريسػػ  وجػػلت ع ً ػػا عابػػًلا خيػ ػػ ؛او اعنػػو لنػػ ب ال لػػب
  صمػ ز لػ   ؟حاجلػو اعػل مػذ طػ ب ال لػب  ُ ػا صمػ ز لػ  اف تػلُع ىػذا املػاؿ لػو  حملاًجا م نرًا  ق املػاؿ

ق مػا اذف   ل رؼ ا مال  مبا تريل وما ترضى وما ترغ ذل ؛ لن    ت و سما تل رؼ ا حق ماؿ غ ؾ ُو
علػى غػ  ذلػ   ُلينلعػو اإلنسػاف  ذا  ػاف و ػيً  و علػى العيػ ع  و ل  ُيو  وىذا الك ـ يننعق علػى ال ػلتات  

ق ما وُ ا.  عذ غ ه   يل رؼ    ُو
. كىىيوى ًإمَّا ًفي الر بٍ قولو: ) : كيل، مىٍن ديًفعى ًإلىٍيًو اٍلمىاؿي لًيىتًَّجػرى ًفيػًو ًبجيػٍزءو أىٍك شىرًيكه ًح، كىىيوى اٍلميضىاًربي
تػػاؿ: او عػػري : وىػ   مػػا ا الػػرب  و مػػا ا العيػاف. ُػػالرب  تػػاؿ: وىػ   مػػا ا الػػرب  وىػػ   (:مىٍعليػوـو ًمػػٍن رًٍبًحػػوً 

 ص دُ ػػت لػػو مالػػ  وتلػػت: يػػا ُػػ ف! امل ػػارب  ػػا مػػذ ُدُػػع  ليػػو املػػاؿ ليل ػػر ُيػػو  ػػد  م لػػـ  مػػذ ر ػػو. عػػ
خذه ىذه عشرة ك ؼ لاير. ليل ر ُي ا ويك ف الرب  بينكقا  وتلفق م و على اف الػرب  ن ػفو لػو ون ػفو لػ  

ق ما يلفساف  ىذا يسقى عر ة امل اربة.  او رب و لو وث ثة ارب و ل   او ثلثو لو وثلثاه ل   ُو
 .؟ يف يك ف تسقة الرباح بين قا :ُس
ػػ جػػػ: ق مػػا يلفسػػاف عليػػو  لػػ  اتفسػػلب اف ال امػػا الػػذي يلػػاجر ويكػػل ا املػػاؿ اف لػػو عشػػرة باملا ػػة واف ُو

 صاح  املاؿ لو تس م باملا ة   بيس  ىذا ت زيع الرباح.
 حمػػا وىػػ  النػػاس مػػذ  ثػػ  عن ػػا ي فػػا الػػل املسػػيلة حػػذه وانلع ػػ ا ؟ يػػف يكػػ ف ت زيػػع اجلسػػا ر  :ِس

 .الفس ا  بم  ناع
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  صمػػ ز اف ُيشػػ،ط علػػى امل ػػارب ضػػقاف عػػ   مػػذ راس املػػاؿ  تسػػ ؿ: خػػذ ىػػذه عشػػرة ك ؼ  جػػػ:
ردىػػا يل لػػ  خسػػرت انػػت ت ػػقن ا  و ذا ر ػػت ُػػيف اربػػ  م ػػ . ىػػذا   صمػػ ز ىػػذا يػػلخا اإلنسػػاف ا لكػػذ ت

 الربا  انت بم ث ثة خيارات: 
اجليار الوؿ: اف ت نيػو ترًضػا حسػًنا يلقلػ  السػرض ويلفػرد ىػ  بيرباحػو  ويكػ ف ضػامًنا لػراس املػاؿ  

 عشرة ك ؼ ضامًنا حا.
عشرة ك ؼ لاير ويلاجر ُي ا الرب  تلفساف على تسسيقو  واما  ذا خسػر  اجليار الثاين: اف ت نيو املاؿ

راس املاؿ وذىعت ىذه ال شرة ك ؼ ُ   مذ ضقان  انت يا صاح  املػاؿ    صمػ ز اف تلفػق م ػو وتسػ ؿ: 
 ف خسػػرت ُينػػت تل قػػا م ػػ  اجلسػػارة. ىػػذا   صمػػ ز وىػػذا عػػرط ربػػ ي؛ لف حسيسلػػو  تػػراض لػػو  ملػػا ج للػػو 

اس املاؿ صار حكقو حكب املسرض ا ضقاف راس املاؿ    اع،طت رً ا على السػرض ُ ػار ذلػ  ضامًنا لر 
 مف ًيا  ق الربا. 

اجليار الثالث: اف تلُع لو املاؿ ليل ر ُيو وت نيو راتًعا عػ ريًا ويكػ ف ىنػا اجػ ًا ولػيق بشػري   ربػ  
 املاؿ ملي ف  عشريذ ملي ف  ى  لو راتعو. 

مػا اف يلفػق بين ػا ُ ػذا   صمػ ز  ُػ  صمػ ز اف يسػ ؿ: انػا اعػ،ط راتػ  عػ ري ىذه ثػ ث خيػارات  ا
وح ة مذ راس املاؿ.     ما  جارة ُيك ف لو معلً ا مسن ًعا وى  الرات  الش ري  او عرا ة ُلك ف لو ح ة 

اجػرؾ عنػل  مذ الرب   ُ ف رب  املاؿ ُلو رب  و ف مل يرب  املاؿ ُ  عػ   لػو  او ت نيػو ترًضػا حسػًنا و لسػ 
 اهلل عد وجا ويك ف ضامًنا لراس املاؿ مذ غ  زيادة و  نسص.

افً قولو: ) هىا: شىرًكىةي اٍلويجيوًه، كىاٍْلىبٍػدى ـه، ًمنػٍ ًإمَّا ًفي اٍْلىٍعيىاًف كىنىمىاًئهىا، كىًىيى أىٍقسىا امل ػاربة الشػرا ة  (:كى
اربة مػػاؿ مػذ احػػلشما وعقػػا مػذ اآلخػػر  امػػا ُي ػا ا الػػرب  ُسػط  ُػػ ف امل ػػارب   يعػذؿ عػػيًئا مػػذ املػاؿ  امل ػػ

ال ػػ رة الخػػرى تػػاؿ: ومن ػػا: عػػر ة ال جػػ ه والبػػلاف. الشػػر ات انػػ اع مل ػػلدة ذ ػػر من ػػا املؤلػػف ث ثػػة: ذ ػػر 
ناىا.   امل اربة وعُر

وال  رة الثانية: ذ ر عر ة ال ج ه  وص رة عر ة ال ج ه: انت تػيِ مػثً   ق تػـ  مػذ الل ػار تريػل اف 
 ب ب ػػا ع بالجػػا  انػػت لػػيق عنػػلؾ راس مػػاؿ  ُلسػػ ؿ حػػب: انػػا اريػػل اعػػ،ي مػػنكب سػػيارات لكػػذ تشػػ،ي مػػن
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بالجػػػا. اذىػػػ  وابي  ػػػا ا بلػػػل كخػػػر و ذا تع ػػػت وجػػػا  الجػػػا سػػػلدت مػػػا علػػػ  مػػػذ الػػػلي ف والػػػرب  الدا ػػػل 
  تُ ػرؼ احلفظ بو لنفس   وملا ذىػ  ىػذا الرجػا  ق الل ػار تػاؿ الل ػار: رمػذ   نعيػع لػ  بالجػا؛ لنػ  

تػػال ا:   بػػل اف يكػػ ف ىنػػاؾ عػػ ص  ؟بػػم الل ػػار. ُققكػػذ اف تيخػػذ بالجػػا وتػػذى  و  ترجػػع  ُقػػا ادػػا
ػػو الل ػػار صػػاح  وجاىػػة ولػػو مؤسسػػة و ػػذا وتلػػت لػػو: انػػا سػػيتـ   ػو. ُاتفسػػت انػػت مػػع عػػ ص كخػػر ي ُر ن ُر

وبين  ن ػف ا يل ون ػف ا   ذا المر لكذ نذى  ونش،ي الع ا ع بالجا وتك ف ىذه الع ا ع مش، ة بيين
لػػ   ُػػ ذا ذىعػػت وب ل ػػا تسامسنػػا الربػػاح. اآلف ىػػذه مُسيػػت عػػر ة ال جػػ ه؛ لف ىػػذا الشػػ ص ا ادسيسػػة ىػػ  

 اسلفاد مذ وجاىة الشري . 
ال ػػ رة الثالثػػة مػػذ الشػػر ات الػػل ذ رىػػا املؤلػػف: عػػر ة البػػلاف  وعػػر ة البػػلاف لػػيق ُي ػػا راس مػػاؿ 

تػيِ مػع صػاحع  وتُ لنػ ف مػثً  اننػا نشػل ا ا اجلياطػة ونسػلسعا اي  نسػاف عنػله   سما ُي ا تسلم عقا  انت
اعقاؿ خياطة ُن ذ نسلسعل ا  ُ ذا جػا تكب عسػ د وجػا تكب اعقػاً  ا اجلياطػة  عقلػلب علي ػا ومػا يل  ػا 

 اس ماؿ.ُي ا مذ الرب  يك ف بينكب  ُينلب اع، لب ا ال نا ع وا البلاف و  ي جل ا مسيللنا ىذه ر 
، كىكيل  زىرٍعو ًبجيػٍزءو مىٍعليػوـو ًمٍنػوي قولو: ) هىا: اٍلميسىاقىاةي كىاٍلميزىارىعىةي: ًفي غىٍرًس كيل  شىجىرو لىوي  ىمىره مػا  (:كىًمنػٍ

صػػ رة املسػػاتاة وصػػ رة املدارعػػة  ػػاآلِ: امػػا املسػػاتاة رجػػا  ؟ومػػا الفػػرؽ بين قػػا ؟ومػػا ىػػ  املدارعػػة ؟ىػػ  املسػػاتاة
اعػ ار او ُي ػا زميػا  والعػ ار غػ  الػدروع ُالعػ ار يكػ ف حػا سػاؽ تثقػر مػثً   ُالن ػا  عنله ارض ُي ػا

عػػ ر خبػػ ؼ مػػثً  الػػرج  والن نػػاع واجلػػق ُ ػػذه زروع  ُينػػت جئػػت  ق عػػ ص عنػػله مدرعػػة زمػػا ُاتفسػػت 
سابػػا الػػذي م ػو وتلػػت: انػػا سػػيعلين  ػػا مػػذ اوؿ السػػنة واسػػسي ا واضػػع حػػا مػػا  لاجػػو. ورمػػ  ذلػػ   ُقػػا ىػػ  امل

تاؿ: مسابا ثلث الثقرة الل خترج من ا. ىذا ى  ح يللو وىذا ى  ع ضو الذي ييخذه  ىػا ييخػذ  ؟سييخذه
 ذا اخذ معلً ا مسن ًعا ُ ذه  جارة  لكذ ىذا يس ؿ: ما ضم ا مذ النػاتج ُينػا كخػذ ثلثػو وانػت  ؟معلغ مسن ع

وع يس ؿ: خذ ىذه الرض ازرع ا مػثً  خػق او تيخذ ثلثيو  ُ ذه تسقى املساتاة  نفق الس ية لكذ ا الدر 
جػػرج . يسػػ ؿ: انػػا سػػيزرع ا لػػ  ولكػػذ ثلػػث مػػا ضم ػػا من ػػا يكػػ ف يل والثلثػػاف لػػ . طعً ػػا ثلػػث وثلثػػم ىػػذا 

 مثاؿ  ُل  اتفسا على ن ف ون ف  ربع وث ثة ارباع  حس  ا تفاؽ  ىذا بالنسعة للقساتاة واملدارعة.
 ٕٛالشريط: 
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ى تل لػق بامل ػام ت وىػ  اخػذ املػاؿ ب ػ  عػ ض  واخػذ املػاؿ ب ػ  عػ ض تػارة انلسا  ق مسػيلة اخػر 
يك ف  ػق ب سػل عػرع   وتػارة يكػ ف بعاطػا وبظلػب  امػا بالنسػعة لخػذه علػى وجػو جػا د ُسػل ذ ػر لػ  عػلة 

 مسا ا.
ػػديىىا: اٍلعىارًيىػػةي ًفػػي كيػػل  عىػػيٍ قولػػو: ) ـه: أىحى ػػا ػػا، أىٍخػػذي اٍْلىٍمػػوىاًؿ ًبغىٍيػػًر ًعػػوىضو أىٍقسى ػػا مىػػعى بػىقىاًئهى نو يػيٍنتػىفىػػعي ًبهى

ػا بًػالتػَّلىفً  ػا كىأىٍجزىاءىىى نػىهى ال اريَػة ي ػ  ُي ػا الل فيػف واللشػليل: عاريَػة وعاريَػة  وصػ رة  (:كىيػىريد،ىىا، كىيىٍضػمىني عىيػٍ
ذ ال اريػػة اف ع ً ػػا ضملػػاج ا نلفػػاع بشػػ   مػػذ مالػػ   لػػيق املس ػػ د باملػػاؿ النسػػل  النسػػل نػػ ع مػػذ املػػاؿ  لكػػ

النسل   يُ ار   سما ُيسل ار الش   الذي يُنلفع بو مع بسا  عينػو  مػثً : جػا  عػ ص واسػل ار منػ   لابًػا ليسػرا 
 ؟تاؿ: ا  ا ي م يُنلفع  ا مع بسا  ا. الكلاب يُنلفع بػو مػع بسػا  عينػو ؟ُيو ويرده ل   ىذه عارية  وعرط ا
ن ػػب ىنػػاؾ اعػػيا     ؟يُنلفػػع  ػػا مػػع بسػػا  عين ػػا اـ  ىػػا ىنػػاؾ اعػػيا     ؟ن ػػب  ُقػػا الػػذي طمػػرج  ػػذا الشػػرط

ينلفع  ا مع بسا  عين ا مثا الن اـ  ل  تاؿ: اعػرين ىػذا الرغيػف مػذ اجلعػد عاريػة ُ ػا ظمكػذ اف ينلفػع بػو مػع 
   ظمكذ ذل    ذف عرط ال ارية اف تك ف ا ع   يُنلفع بو مع بسا  عينو. ؟بسا  عينو

رد ال ارية مىت طلع ا امل    ُال ارية عسل جا د مىت طلع ا امل   لػـد ردىػا  لػ   يلدمو (:كىيػىريد،ىىاقولو: )
تلػت للشػػ ص: انػا اريػػل اف اسػل   منػػ  الكلػاب ملػػلة عػػ ر. ُسػاؿ: انػػا م اُػق. واعنػػاه الكلػاب ملػػلة عػػ ر  

يػ مم  وب ل يػ مم احػل املشػايخ ُػل  درًسػا يشػرح ُيػو ىػذا الكلػاب ُاحلػاج صػاح  الكلػاب  ق  لابػو ب ػل 
 ؟ُ ا   لي  وتاؿ: رد الكلاب  يل. تلت:    ُن ذ اتفسنػا اف ال اريػة ملػلة عػ ر. ُ ػا يلدمػو الػرد او   يلدمػو

م ُسػػ  ا ا اي وتػػت حػػىت لػػ  اتُفػػق  الػ اب: يلدمػػو الػػرد؛ لف ال اريػػة عسػػل جػػا د صمػػ ز لي طػػرؼ مػػذ النػػُر
 على ملة ُي ا.
ػػقولػػو: ) ػػا كىأىٍجزىاءىىى نػىهى ىػػذه مسػػيلة وىػػ  اف ال اريػػة م ػػق نة  لػػ  ُرضػػنا انػػ   (:ا بًػػالتػَّلىفً كىيىٍضػػمىني عىيػٍ

 ؟اخذت الكلاب وانت تسرا ا الكلاب وم    يس الشاي ُُسِك  الشاي علػى الكلػاب  ُ ػا انػت ضػامذ
نس ؿ: ال ارية م ق نة س ا  تلفت بل ل او بلفريط او دوف ت ل و  تفريط. وىذا ى  ال  ي  ا املػذى  اف 

 نة ول  مل يفرط املسل    تاؿ: واجدا ىا.  يف يسل   من  سيارة ُ  ا تلف ا احل اج د ا ال ارية م ق
 ُل قذ ىذا الللف.
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ػا، ًمػٍن غىٍيػًر تػىعىػدٍّ قولو: ) ال دي ػة ىػ   (:الثَّاًني: اٍلوىًديعىةي ًعٍنػدى اٍلميٍسػتػىٍودىًع أىمىانىػةه، الى ضىػمىافى عىلىٍيػًو ًفيهى
مالػػو  ليػ  لل فظػػو  تػاؿ: ال دي ػػة عنػل املسػػل دع. املسػل دع ىػػ  الػذي اخػػذ  ت  يػا ا ادفػظ  يػػلُع الشػ ص

ال دي ة وىذا الذي ضمفظ ال دي ة عنله  ُ   عنله امانة   ضقاف عليو ُي ا مػذ غػ  ت ػل  خبػ ؼ املسػل    
و  املسػػل   تػػعع ال اريػػة دػػظ نفسػػو  واملسػػل دَع تػػعع ال دي ػػة دػػظ مالك ػػا  ُػػ ذا تلفػػت مػػذ غػػ  ت ػػل منػػو 

 تفريط ُ  ضقاف عليو.
ػافى ميٍنػتىًقالن ًإلىػى قولو: ) ليػوي، أىٍك كى ـى عىلىٍيػًو قػىتػٍ ػري : اٍلغىٍصبي كيل، مىٍن غىصىبى مىػاالن ميٍحتػىرىمنػا ًممَّػٍن حى الثَّاًلثي

ػذىًلكى يىٍضػمىني  ليػوي، كىجىػبى عىلىٍيػًو رىد،هي، كىيىٍضػمىنيوي بًػالتػَّلىًف، كىكى ـى عىلىٍيػًو قػىتػٍ  (:أىٍجػزىاءىهى، ًإذىا لىػٍم يىكيػٍن ميحىرَّمىػان مىٍن حىري
ال    اخذ املاؿ ت رًا مذ غ  حق  تاؿ:  ا مذ غ   ماً  حم،ًما دمذ حـر عليػو تللػو  او  ػاف منػلسً   ق 
مذ حـر عليو تللو وج  عليو رده. ال    تلنا: اخذ املاؿ ب ػ  حػق  ُػيوؿ مسػيلة تل لػق بال  ػ : وجػ ب 

رده. لكذ املؤلف نع نا ىنا  ق اف ال     سما ي ل  غ ًعا واج  الرد  ذا ُغ   ماؿ  الرد  تاؿ: وج  عليو
لػ  راى  نسػانًا يشػرب اجلقػر ُيخػذ منػو   ؟حمـ،  خرج بذل  ما ل  ُغ   ماؿ غػ  حمػـ،   يػف غ ػ  املػاؿ

رده بػػا صمػػ   اجلقػػر   يلػػـد ؟نسػػ ؿ: يلدمػػ  اف تػػرده لػػو ؟ ػػيس اجلقػػر بػػالس ة والس ػػر والنفػػ ذ  ىػػا يػػؤمر بػػرده
 ت ُو  ُيوؿ تيل ى : اف يك ف املاؿ حم،ًما. المر الثاين: اف يكػ ف الشػ ص م  ػـ  املػاؿ. وىػذا الػذي عػ  
 عنو بس لو: دمذ حـر عليو تللو. ُ ذا اخذ املاؿ مذ مسلب او مذ ذم  ورم ه ُ نو يلدمو رده؛ لنو م  ـ  املاؿ.

 الحكاـ الل ت،ت  على ال   : 
 وج  عليو رده. ُيوؿ ت ية ا ال    اف مذ غ   ماً  وج  عليو رده.  اوً : تاؿ:

ثانًيا: انو ي قنو بالللف  ُل  ُرضنا اف ىذا ال اص  ب لما غ   املاؿ تلف املاؿ ا يػله مػذ غػ  
 ي قذ حىت ل  مل يل ل ومل يفرط. ؟ت ل منو و  تفريط ُ ا ي قذ

  ما  ذا  اف حمرًما ُاحملـر   حرمة لو. (:ا لىٍم يىكيٍن ميحىرَّمىان كىكىذىًلكى يىٍضمىني أىٍجزىاءىهى، ًإذى قولو: )
   انلسا ب ل ذل   ق اخذ املاؿ على سعيا اللسنة.



 

  

214 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

رىهي قولو: ) الل ع  عػذ اآلدمػ  بك نػو مػاً  ىػذا ُيػو  (:الرَّاًبعي: اٍلمىاؿي اٍلميٍلتػىقىطي، ًإمَّا آدىًميَّان، أىٍك مىاالن غىيػٍ
ماؿ  املؤلف عّ  ىنػا مػذ  ؟ادر ع  و وذاتو ليست ماً   ومناُ و ؟:  ف عم ادر ماؿ او  جتّ ز؛ لننا تلنا

 باب الل  ز ُساؿ: املاؿ املللسط:  ما كدمًيا او ماً  غ ه. واآلدم  ليق مباؿ لكنو مذ باب الل ّ ز. 
فىػػقولػػو: ) ٍنبيػػوذي فػىقىػػٍط، كىيػينػٍ : فػىهيػػوى الا ٍفػػلي اٍلمى ػػا كيًجػػدى مىعىػػوي، كىًإالَّ فىًمػػٍن بػىٍيػػًت أىمَّػػا اٍْلدىًمػػي، قي عىلىٍيػػًو ًممَّ

واجػ   فػا    ُاللسػاط النفػا  ؟وجل طفً  منع ًذا ا مكاف مذ المكنة ُ ف اللساطو ىنػا مػا حكقػو (:اٍلمىاؿً 
ُرض  فاية    صم ز اف ُي،ؾ ُ ذا اللسنو ع ص واخذه سسط اإل  عذ العػاتم  و ف ركه النػاس نيً ػا وتر ػ ه 

ىػػذا عػػ ص جػػا  والػػلسط ىػػذا  ؟حػػىت مػػات الػػ ا نيً ػػا؛ لف ىػػذه نفًسػػا م  ػػ مة  مػػذ ايػػذ يُنفػػق علػػى النفػػا
تػاؿ: ىػذا النفػا    ؟النفا  وىذا الش ص ُس  وعقػا عقػً  خيّػػرًا ولػيق عنػله مػاؿ يُنفػق ىػا يلدمػو النفسػة

 طمل  مذ حالم: 
ُ ػذا املػاؿ ملػ  للنفػا اللسػيط ويُنفػق  اداؿ الوق:  ف  اف م ػو مػاؿ  ملفػ ؼ م ػو او وضػع  ػ اره

 عليو منو  ىذا املللسط ينفق عليو منو.
اداؿ الثانية:  ف مل يكذ م و ماؿ  تاؿ: و   ُقػذ بيػت املػاؿ. يكػ ف مػذ ا نفػاؽ علػى ىػذا اللسػيط 

 مذ مسؤولية بيت املاؿ.
و بينػػو رتيػػق ىػػا مػػذ ج ػػة ادريػػة ضمكػػب عليػػ ؟مػػا حكػػب اللسػػيط مػػذ ج ػػة ادريػػة ومػػذ ج ػػة الػػليذ س:

 .؟وععل او ضمكب عليو بينو حر
 الصا ادرية  ومذ ج ة الليذ ُيك ف دينو اإلس ـ     ذا  اف ا بلل  فار   مسلب ُيو. جػ:

ػػٍن ًفػػي بػىلىػػًد كيفَّػػارو الى ميٍسػػًلمى ًفيػػوً قولػػو: ) ُ نػػو ضُمكػػب حينئػػذ بكفػػره   (:كىىيػػوى حيػػر  ميٍسػػًلمه، مىػػا لىػػٍم يىكي
كفره ادكػب بكفػره ا الل امػا  مب ػو انػو  ذا مػات مػثً   وادعػى عػ ص تػاؿ: ىػذا اخػ . واملس  د بادكب ب

او جا  ع ص وادعى نسػعو  اآلف ىػذا طفػا ُوجػل ا بلػل مػذ بلػلاف الكفػار و  ي جػل ُيػو مسػلقم   جػا  
ع ص وادعػى نسػعو يُل ػق بػو ا النسػ    ذا حكقنػا عليػو بػالكفر و ػاف ىػذا الشػ ص م ػو مػاؿ  لػ  مػات 
ىذا النفا يرثو ىذا الب الكاُر؛ لنو الكاُر والكاُر يل ارثػاف خبػ ؼ مػا لػ  حكقنػا عليػو بينػو مسػلب مػثً   
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ومػػذ امثلػػة ذلػػ : مػػا لػػ  ُوجػػل ا بلػػل مػػذ بلػػلاف املسػػلقم ُػػادعى نسػػعو عػػ ص  ػػاُر م جػػ د ا ىػػذا العلػػل 
 وتاؿ: ىذا وللي. ُيس ؿ الفس ا : يُل ق بو نسًعا   ديًنا.

: مىا الى تػىٍتبػىعيوي ًىمَّةي أىٍكسىاًط النَّاًس: يىٍمًلكيوي بًاٍلًتقىاًطػًو، كىيػىٍنتىًفػعي بًػًو ًإلىػكى قولو: ) ى أىٍف اٍلمىاؿي  ىالى ىةي أىٍقسىاـو
رى  ػػاًؿ غىيػٍ ػػاًئري اٍلمى ـي اٍلًتقىاطيػػوي، كىسى ػػبىاًع: يىٍحػػري ، كىمىػػا يىٍمتىنًػػعي ًمػػٍن ًصػػغىاًر الس  ػػدى رىب،ػػوي، كىالى يػيعىػػرَّؼي ػػا: يػيٍلػػتػىقىطي، ييوجى ًىمى

انلسا املؤلف  ق املاؿ املللسط  واملاؿ امللػلسط حػىت يل ػ  لن ػرب عليػو مثػاً   (:كىيػيعىرَّؼي سىنىةن، كىييٍملىكي بػىٍعدىىىا
 ُيو الث ث اتساـ: 

املثػػػاؿ: ب ػػػل الػػػلرس خػػػرج ث ثػػػة مػػػذ النػػػ ب ُلقػػػا خرجػػػ ا مػػػذ املسػػػ ل النعػػػ ي وجػػػلو علػػػى احػػػل 
وجػػػل عػػػيًئا؛ امػػػا الوؿ ُ جػػػل  يًسػػػا مػػػذ الع سػػػلي   وتػػػاؿ: سػػػالخذ ىػػػذا الكػػػيس الرصػػػفة  ػػػا واحػػػل مػػػن ب 

لاير،    جا وا يسػيل ا ا تسػب ٕٓٓٓواسلفيل منو. والثاين وجل ب  ًا  واما الثالث ُ جل ج از ج اؿ تيقلو )
عيػت وانلفػع اإلُلا   ُيما الوؿ ُساؿ: يا عيخ! انا وجلت  يًسا مذ الع سلي  ُ ػا صمػ ز يل اف كخػذه  ق ال

تاؿ املؤلف: واملاؿ ث ثة اتساـ: الوؿ: ما   يلع و شمة اوساط الناس. الكيس ىا تل عو شمة  ؟بو. ُقا ال اب
   لػػ  ُسػػل تر ػػو   ؟ي ػػين لػػ  عػػ ص ضػػاع منػػو الكػػيس ىػػا يعػػلا يع ػػث عنػػو وي ػػع  ع نػػات ؟اوسػػاط النػػاس
ساطو. ُعق رد ما اخذه ُسل ملكو  وينلفع بو  ق   تلع و شمة اوساط الناس  تاؿ: ظملكو بالل ؟ُ ذا ما حكقو

اف ي جل ربو و  يلدمو ت ريفو  ُ  يلدمو اف يسيؿ عنػو و  اف ي لػذ للنػاس عنػو  لكػذ لػ  جػا  عػ ص وتػاؿ: 
 يا ُ ف! ىذا الكيس مل  يل. ُ نو ي نيو لو.

ما ل  وحا ُ ف م  ػا  يس ؿ:   صم ز ل  اللساطو  دعو ؟والثاين الذي وجل ب  ًا ماذا يس ؿ لو الشيخ
سػػسا ىا وحػػذاىا تػػرد املػػا  وتي ػػا الشػػ ر  وىػػ  الػػذي عػػ  عنػػو املؤلػػف بس لػػو: ومػػا ظملنػػع مػػذ صػػ ار السػػعاع. 
الع     طُمشى عليو مذ ص ار السعاع  الث ل  والذ    ُُي،ؾ  خبػ ؼ مػا يكػ ف صػ  ًا   ظملنػع مػذ السػعاع 

لخيػ  او للػذ  . لػ  تر لػو ل لػو الػذ    وحػذا تيػل املؤلػف  مثا ال ػنب  ُ ننػا نسػ ؿ: خػذه ُ سمػا ىػ  لػ  او
 الثاين تاؿ: وما ظملنع مذ ص ار السعاع ضمـر اللساطو. ُ  صم ز اف تيخذ الع  .

والثالث: سا ر املاؿ غ شما. يشقا مثً  ادي انات الل    لنع مذ السابع؛  ال نب  ويشػقا المػ اؿ 
 النفيسة  مثا: ال نب.
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ػا: يػيٍلػتػىقىطي قولو: ) رىًىمى ػاًؿ غىيػٍ ػاًئري اٍلمى جػ ازًا  ي ػين صمػ ز اف  ؟يلػلسط جػ ازًا اـ وج بًػا اـ اسػل عابًا (:كىسى
 يللسط.

ػػنىةن، كىييٍملىػػكي بػىٍعػػدىىىاقولػػو: ) الثػػاين:  ذا اللسنػػو يُ ػػرؼ سػػنة  ىػػا وج بًػػا اـ اسػػل عابًا اـ  (:كىيػيعىػػرَّؼي سى
بالف ػػا     تُعػػم ادكػػب  ُنسػػ ؿ: يلػػلسط جػػ ازًا  ُػػ ذا الػػلسط جػػ ازًا ىنػػا وج بًػػا  ُػػع ع امللػػ ف تػػل ت ػػ   ؟جػػ ازًا

ػو سػنة ي ػين يُ لػذ عنػو بػم النػاس ا المػا ذ الػل  لكذ ترت  على ذل  حكب واج  وىػ  ت ريفػو سػنة  وي ُر
يل تػػع وجػػ د طالػػ  ىػػذا الشػػ   ُي ػػا  ُػػ ذا ُسػػله مػػثً  ا حػػ  مػػذ الحيػػا  ُ نػػو ي لػػذ عنػػل بػػاب املسػػ ل ا 

اد  و  ي لذ داخا املس ل  لكذ خارج املس ل ب ػل صػ ة الق ػة  ي ػع  ع نًػا او ينػادي ا النػاس ذل  
 خارج املس ل انو ُُسل  ذا و ذا  وي لنو مللة سنة. 

 . ؟ىا م و  ع نو مللة سنو انو صم  عليو ا  ا يـ  مذ ىذه الياـ س:
ذلػ  لػػ  اعلػذ ا  ػا اسػػع ع  ب ػل ذلػ  لػػ   يس لػ ف:    ا اوؿ اليػػاـ ي لػذ ا  ػا يػػـ   وب ػل جػػ:

اعلذ ا  ا ع ر  ُ ف املس  د اعل ار امره حىت ي ا اجل   وب ل ىذه السنة  ف جػا  صػاحعو خػ ؿ السػنة 
 دُ و  ليو  و ف مل ييت صاحعو ُ نو يلقلكو ىذا الش ص الذي اللسنو.

: اٍلًهبىػػػةي كىاٍلعىًايَّػػػةي: تيٍملىػػػكي بًػػػاٍلقىبٍ قولػػػو: ) ػػػاًمسي ػػػااٍلخى ػػػوعي ًفيهى ـي الر،جي تػػػاؿ املؤلػػػف: ُ لػػػ   (:ًض، كىيىٍحػػػري
بالسعع. والفس ا  ا املذى  ي  وف بيهنا تلـد بالسعع  ي ين احعة مب رد الللفظ يسػ ؿ: وىعلػ  سػياِر ىػذه. 
ص ت احعة  لكنو صم ز الرج ع ُي ا تعا السعع  ُ ذا تع  ا سػلق  السػيارة وسػلق  املفػاتي  وذىعػت  ػا  

ع علي  دع ى عنل الساض  يريل اف يسػ،د السػيارة  ؟يـ  اراد اف يرجع ا ىعلو   ثاين   صم ز لو ذل  ول  ُر
   تُرد لو السيارة؛ لف احعة  ذا تع  ا امل ى ب لو لدمت.

ػػاةً قولػػو: ) ػػٍأخيوذي ًمػػنى الزَّكى : اٍلمى ػػاًدسي ضم ػػا بػػو املِلػػ  ُ نػػ   ذا دُ ػػت للفسػػ  ز ػػاة ومب ػػرد مػػا  (:السَّ
سػر ييخذى ا يلقلك ا بيخذىا  وي،ت  على ذلػ : لػ  ُرضػنا اف ىػذا الفسػ  رايػت مػا بػو مػذ حاجػة عػليلة ُو

عليل واعنيلو ىذا املاؿ ُيخذه  انت اعنيلو املاؿ ليسل حاجلو ُلقا ان رؼ وجل ُسػ ًا احػ ج منػو ُل ػلؽ 
 ملاؿ.صم ز؛ لنو َمَل  ىذا ا ؟ ذا املاؿ على الفس  الثاين  ىا صم ز لو ذل  اـ  
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ػػةً قولػػو: ) ػػٍأخيوذي ًمػػٍن مىػػاًؿ اٍلغىًنيمى ػػاًبعي: اٍلمى وتػػل تلنػػا:  ف ال نيقػػة ُ لػػ  با سػػلي   علي ػػا ا دار  (:السَّ
 ادرب وتسسب على الن   الذي بيناه ا  لاب ال اد.

ةي لًٍلقىاًضي كىاٍلحىاًكًم كىًىيى ميحىرَّمىةه قولو: ) اؿ ب ػ  حػق  والعسيػة  ال  ػ  مػذ اخػذ املػ (:الثَّاًمني: الر ٍشوى
 ل ا مذ اخذ املاؿ  ق  لكذ اآلف رجع مرة اخرى  ق اخذ املاؿ ب   حق  والرع ة اخذ املػاؿ ب ػ  حػق و  
صمػػ ز دُ  ػػا و  صمػػ ز اخػػذىا  تػػاؿ: الرعػػ ة للساضػػ  وادػػا ب وىػػ  حمرمػػة. الرعػػ ة حمرمػػة و  صمػػ ز للساضػػ  اف 

 ييِ ذ ر ىذه املسيلة.يسعا احلية مذ ع ص يك ف لو خ  مة عنله  وس
ػاًكًم ًإذىا لىػٍم يىكيػٍن لىػوي ًمػنى اٍلميٍهػًدم عىػادىةه قولو: ) مػا حكػب  (:التَّاًسعي: اٍلهىًديَّةي، كىًىيى ميبىاحىةه ًلغىٍيًر اٍلحى

تاؿ: احلية وى  معاحة. احلية الل يُس ل  ا الل دد بم الناس  ولكذ   صمػ ز  ؟تع ؿ احلية مذ ِتعا الساض 
ض  اف يسعا احلية  تاؿ: وىػ  معاحػة ل ػ  ادػا ب. ادػا ب يس ػل بػو الساضػ   تػاؿ:  ذا مل يكػذ لػو مػذ للسا

 امل لي عادة. ُيما  ذا جرت ال ادة بم امل لي وبم الساض  باحعة مذ تعا ت يل الس ا  ُ  بيس. 
الػ اب:  ؟احليػةمثاؿ ذل : رجا زوجلو  لي لو  ُلقا ت ق الس ا  اىلت لو  ُ ا صمػ ز لػو تعػ ؿ 

ن ػػب صمػػ ز لػػو تعػػ ؿ احليػػة   ػػذل  لػػ   ػػاف لػػ  صػػليق  مػػثً  احػػل املشػػايخ  ػػاف يُ ػػلي  لقػػا طُعػػع لػػو  لػػاب 
ي لي ل  نس ة مذ تعا وانلب زم   ا اللراسة ُلقا تػ ق الس ػا  اسػلقرت عادتػو علػى نفػق الػنقط  ُ ػا 

عنلؾ  ي ين رُُ ت دع ى ا احملكقػة ُيحيلػت  ال اب: ن ب      ذا  انت لو خ  مة ؟صم ز تع ؿ احلية منو
ا املكلػ  الس ػػا   حػػذا الشػ ص الػػذي ُ ػػلي لػػو ُلقػا جػػا ت امل املػػة عنػػله والػلع ى عنػػله   صمػػ ز لػػو اف 

 يسعا من  احلية ما دامت اللع ى تا قة  ول   انت ال ادة جارية.
ػٍن أىحٍ قولو: ) ػةه ًلمى ػوىاًت مىٍمليوكى : أىٍرضي اٍلمى ػااٍلعىاًشري مػذ احيػا ارض مػ ات ُ ػ  لػو  واملػ ات ىػ   (:يىاىى

الرض الػػػلاثرة الػػػل   تل لػػػق  ػػػا م ػػػام النػػػاس  ارض ا ال ػػػ را  وجػػػا  عػػػ ص واحياىػػػا ي ػػػين عقرىػػػا مبػػػا 
ضم ا بو ا نلفاع  ا وضم ا بو ما يراد من ا ُ نو ظملك ا  ذا اإلحيا  وضم ا املل  بذل  ُ ػ  سػع  ضم ػا 

 بو املل .
هي بػىٍعػدى اٍلخيميػسً اٍلحى قولو: ) ػدى ػٍن كىجى اًىًليَّػًة: مىٍمليػوؾه ًلمى : الر كىازي، كىىيوى ًدٍفػني اٍلجى وتػل مػر  (:اًدم عىشىرى

 م نا الر از ا  لاب الد اة.
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ػدىىىاقولػو: ) ػٍن كىجى ػةه ًلمى : اٍلمىعىػاًدفي مىٍمليوكى مػذ اسػل رج مػذ الرض م ػلنًا ُ نػو ظملكػو   (:الثَّػاًني عىشىػرى
املسل رَج دما صم  ُيو الد اة ُ نو يلُع ز اتو ورمذ ذ رنا انو و ف  اف املسل رَج مػذ امل ػادف مػذ  و ذا  اف ىذا

 الذى  او الف ة ُ نو طُمرج الد اة مذ عينو و ف  اف مذ غ ىا ُ نو طمرج مذ تيقلو.
ػػٍن ًفػػقولػػو: ) ػػدىىىا ًإٍف لىػػٍم يىكي ػػٍن كىجى ػػةه ًلمى : اٍلكينيػػوزي: مىٍمليوكى ػػرى ػػةو الثَّالًػػثي عىشى ي ػػين حفػػر  (:ي أىٍرضو مىٍمليوكى

ُ جل عػيًئا مػذ المػ اؿ ُ نػو ظملك ػا  والػذي صمػل مػاً  مػلُ نًا  ف  ػاف ىػذا املػاؿ مػذ مػاؿ الكفػار ُ ػذا ر ػاز  
و ف وجلت عليػو ع مػات تػلؿ انػو مػاؿ لػع ع املسػلقم ُ كقػو حكػب اللسنػة علػى اللف ػيا السػابق  و ذا  

 الناس ُ نو   يلقلكو    ب ل ت ريفو. اف ىذا دما تللفت  ليو شمب اوساط 
، مىٍمليوؾه قولو: ) ، كىغىٍيًر ذىًلكى ، كىليٍؤليؤو، كىمىٍرجىافو يػىوىافو ، كىحى : كيل، مىا ًفي اٍلبىٍحًر ًمٍن سىمىكو الرَّاًبعي عىشىرى
هي   ذل .ذىعت وصلت مذ الع ر واخذت مرجانًا  اخذت لؤلًؤا  اخذت مسًكا   ا ىذا  لكو ب (:ًلمىٍن أىخىذى

: كيل، الا،ييوًر اٍلبىرًيًَّة كىأىٍعشىاشيهىا، ميبىاحىةه ًلمىٍن أىخىذىىىاقولو: )  ذا صػاد اإلنسػاف طػ ًا  (:اٍلخىاًمسي عىشىرى
 ملكو.

هي قولو: ) ، ميبىاحه ًلمىٍن أىخىذى يػىوىاًف اٍلبػىر  اٍلوىٍحًشي  : كيل، حى وىػذا ىػ  ال ػيل  ُػ ذا صػاد  (:السَّاًدسي عىشىرى
ذ ادي انات املعاحة غ  املقل  ة ُ نو ظملك ا بذل   ومذ سعق  لي ا ملك ا  وىذه تاعلة ا املعاحات  عيًئا م

وىنا ننعو اف لفظ املعاح ينلق ويراد بو ما يسابا احملـر  وينلق ويراد بو مػا يسابػا املقلػ ؾ  واملػراد ىنػا املعاحػات 
 غ  املقل  ة  وليق املس  د غ  احملرمة.

 سػػػػػػعق تػػػػػػل معػػػػػػاح عػػػػػػ    ق ومػػػػػػذ
 

 احػػػػػػػػػػػػق ُسػػػػػػػػػػػػابق دمل ً ػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػيق اي ***
 

ػػةول قولػػو: ) ػػوي ،ًفػػي ًمٍصػػرو، أىٍك بػىر يَّػػةو، أىٍك مىٍضػػيػىعىةو، أىٍك مىٍهلىكى : مىػػاؿي مىػػٍن رىًغػػبى عىٍنػػوي كىتػىرىكى ػػرى ػػاًبعي عىشى السَّ
هي  ػذى ػٍن أىخى ، مىٍمليوؾه ًلمى العلػل وعنػله عػ   مػذ املػاؿ   نسػاف يسػ  ا ال ػ را  او ا وسػط (:ًلعىٍجزًًه عىٍنوي، أىٍك الى

ػػػم او غػػػ  ذلػػ   جتػػػل انػػػو  ُيلسػػاه ا الرض   يريػػػله  وىػػذا ضم ػػػا مػػػذ ب ػػع النػػػاس  الغنيػػػا  مػػثً  او املُ،
يرميػػو  ػػ ار سػػلة النفايػػات مػػثً  ُقػػذ جػػا  واخػػذه  ؟يشػػ،ي اثاثًػػا جليػػًلا للعيػػت ومػػاذا ي ػػنع ا الثػػاث السػػلم

 ليػػو اخػػذه؛ لف ىػػذا الشػػ ص تػػل رغػػ  عػػذ مالػػو  تػػاؿ: تر ػػو ا  ملكػػو بػػذل   ُيعػػاح لػػو اخػػذه  ومػػذ سػػعق
 ػػا بلػػل  ا م ػػر او بريػػة صػػ را   او   ؟م ػػر. واملس ػػ د مب ػػر ىػػا اسػػب لعلػػل ب ين ػػا اـ م ػػر ي ػػين  ػػا بلػػل
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م ػػي ة او م لكػػة؛ ل  ػػده عنػػو او    دمل ً ػػا ملػػذ اخػػذه  عػػ ص مػػثً  سػػيارتو صػػار ُي ػػا مشػػكلة وىػػ  ضمقػػا 
ة جًلا وى  يسػ  ا ال ػ را  ُيخػذ ب ػع العػيا  الثسيلػة مػذ عنػله ورماىػا ا ال ػ را  ب ا ع والع ا ع  ث  

راغًعا عن ا عاجدًا عذ محل ا ُقذ جا  واخذىا ملك ا بذل   و ذل  مذ  اف ا سفينة ُ اؼ ال ػرؽ ُػيلسى 
  ا.ب ع العيا  ُ ا  غ اص وركىا ا عقق الع ر ُيخذىا ص  لو ملك ا ما داـ صاحع ا تل رغ  عن

ػافى ًفػي أىٍرضو قولو: ) ػذىهي، سىػوىاءن كى ػٍن أىخى : كيػل، عيٍشػبو كىكىػَلىو لىػٍم يػىٍزرىٍعػوي آدىًمػي ، ميبىػاحه ًلمى الثَّاًمني عىشىػرى
ػػةو  ػػةو، أىٍك غىٍيػػًر مىٍمليوكى جتػػل ب ػػع العشػػاب ا ال ابػػات او ا ال ػػ اري او ا غ ىػػا معػػاح ملػػذ اخػػذه  (:مىٍمليوكى
اـ ا ارض غػػ  دمل  ػػة  مػػع اعػػ،اطو اإلذف لػػلخ ؿ الرض املقل  ػػة   ذا  ػػاف عنػػل  سػػ ا   ػػاف ا ارض دمل  ػػة

 نسػػاف ارض دمل  ػػة مسػػ رة ونعلػػت ُي ػػا اعػػيا  ىكػػذا مػػذ غػػ  زراعػػة منػػو ُػػيذف لشػػ ص بػػلخ حا ُػػاللسط ىػػذا 
 الش ص واخذ مذ ىذه العشاب ُ نو ظملك ا.

: كيل، شىجىرو بػىر مٍّ، لىمٍ قولو: ) هي، ًإذىا كىافى ًفي أىٍرضو غىٍيػًر  التَّاًسعي عىشىرى يػىٍغًرٍسًو آدىًمي ، ميبىاحه ًلمىٍن أىخىذى
ىذا نفق الش   ولكذ الفرؽ بم ال ش  والشػ ر  ُالشػ ر يكػ ف عػ    عػ  لػو سػاؽ معػاح ملػذ (: مىٍمليوكىةو 

 .)الناس عر ا  ا ث ثة،اخذه  ذا  اف ا ارض غ  دمل  ة  وا ادليث: 
هي اٍلًعٍشري قولو: ) ػذى ػٍن أىخى ػارو، مىٍمليػوؾه ًلمى عػ ص ذىػ   ق الن ػر واخػذ  (:كفى: مىاءي كيل  نػىٍهرو، كىعىػٍينو جى

ػػو وصمػػ ز لػػو عػػربو  وصمػػ ز لػػو بي ػػو ايً ػػا   ػػة بيػػله او ب نا ػػو او ب عا ػػو ُ نػػو ظملػػ  مػػا اغُ، منػػو تػػارورة  اغػػ،ؼ غُر
لػػ ؛ لنػػو مل ظملكػػو  لكنػػو  ذا جػػازه ملكػػو   صمػػ ز ذ ؟لكػػا ىػػا صمػػ ز إلنسػػاف اف يعيػػع املػػا  امل جػػ د ا الن ػػر

 باديازة.
 : ىذه مذ العيا  الل تل لػق بػالعيع:  خػراج العيػع  (:ًإٍخرىاجي اٍْلىٍموىاٍؿ عىٍن مىاًلًكهىاقولو: )الثَّاًني عىشىرى

 عذ املِل   ىناؾ اللقل  بالخذ  وىناؾ خروج الش   عذ املِل .
ػٍرًط ًعػوىضو ًإٍخرىاجي اٍْلىٍموىاٍؿ عىٍن مى قولو: ) : كىىيوى اٍلبػىٍيًع، كىاٍلًهبىػةي ًبشى نػاه   (:اًلًكهىا، ًإمَّا ًبًعوىضو العيػع عُر

واحعة بشرط ال  ض  يس ؿ: انا اعني  ىذا الكلاب ىلية بشرط ىػذا  لابػ  ت نيػين  يػاه ىليػة. ُقػا ادكػب 
 ال سػػ د اعلعػػار اللفػػاظ ىػػ  جػػا د لكنػػو لػػيق ىعػػة و سمػػا ىػػ  بيػػع  مسػػاه ىعػػة وحسيسلػػو بيػػع  والصػػا ا ؟ا ىػػذا

الصا اعلعار املساصل وامل اين؛ لف اللفاظ  سما يراد الل ع   ا عذ امل ػاين   ؟واملعاين اـ اعلعار املساصل وامل اين
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ُ ذا تاؿ: اعني  ىذا الكلاب ىلية بشرط ت نيين ىذا الكلاب ىلية. نسػ ؿ: صػ  ذلػ  و ػاف بيً ػا   ىعػة  
 بشرط ع ض ت ل  بيً ا ُلنعق علي ا احكاـ العيع. ىذا معيع وىذا لذ  واحعة

ـى تىٍحػتى قولو: ) ػاًفرو أىقىػا ـه: أىحىديىىا: الزَّكىاةي. الثَّاًني: اٍلًجٍزيىػةي. ًمػٍن كيػل  كى ، كىًىيى أىٍقسىا ًإمَّا ًبغىٍيًر ًعوىضو كى
اد  تػػاؿ: الديػة مػػذ  ػا  ػػاُر اتػػاـ الد ػاة مػػرت م نػا  والثػػاين: الديػة  ومػػرت م نػا ا  لػػاب ال ػ (:أىيٍػًدينىا ًذمَّػػةن 

 ت ايلينا ذمة. واملؤلف ىنا ع  بس لو: مذ  ا  ػاُر. وظػاىر ىػذا انػو مشػى علػى السػ ؿ ب ػ ة عسػل الذمػة 
  وال ػ ي  ا -رمحػو اهلل– [ٔ]مذ  ا اصناؼ الكفار  وى  ت ؿ ب ع اىا ال لب واخلاره الشيخ تسػ  الػليذ

   مػػذ ث ثػػة اصػػناؼ مػػذ الكفػػار: الي ػػ د  والن ػػارى  وانجمػػ س   املػػذى  وعليػػو الق ػػ ر: اف الديػػة   تؤخػػذ
 اىا الكلاب ومذ تع  ب وىب انجم س  ُانجم س صم ز اخذ الدية من ب.

: اٍلوىٍقفي قولو: ) ال تف مذ اَجا ال عػادات ومػذ ال ػلتات الاريػة  وانػا اوصػ   ػا  نسػاف  (:الثَّاًلثي
نقػا نسػ ؿ: وتػف  م ناىػا   بػل اف يكػ ف وتػف ابػراج  ػ ار لو ماؿ يسلنيع اف ي تف ُلي تػف    تل ػ ر حي

ادـر  تل ت تف  لابًا  تل ت تف م  ًفا على مس ل مذ املساجل  تل تػيِ وتشػ،ي  لػاب مػذ  لػ  ال لػب 
الػػل ينلفػػع  ػػا طػػ ب ال لػػب وتنلسػػ   لػػاب  وحػػذا مػػذ اراد اف ي تػػف ينع ػػ  لػػو اف يسلشػػ   ُػػ  يػػيِ  نسػػاف 

ذ اسػػ ا النع ػػات  ب ػػع الكلػػ  يكػػ ف حػػا طع ػػة سػػيئة   ي ػػ ؿ علي ػػا ا السػػرا ة و  ا يشػػ،ي وتػػف طع ػػة مػػ
لػػي ظب اجػره؛ لنػو يس ػل  ػػذا  ؟ال لػب و  ا الػل لب  ُيسلشػ  حػىت ي تػػف  يسلشػ  ا املكػاف  ملػاذا يسلشػ 

 

 
تسرا  ث ًا ا  ل  ادنابلة: واخلاره الشيخ تس  الليذ. ُف   ل  ادنابلة عنلما يس ل ف: الشيخ تس  الليذ. املراد بو  [ٔ]

ويسقى الشيخ تس  الليذ  وتل يس ل ف:   -رمحو اهلل-بذ ععل الس ـ بذ تيقية ادراين عيخ اإلس ـ امحل بذ ععل ادليب 
واخلاره تس  الليذ. وتل يس ل ف: واخلاره الشيخ. ب ع امل نفم يُ   بالشيخ  ُيك ف لو اصن ح اف الشيخ ى  تس  

ُ نو  ذا تاؿ: وتاؿ الشيخ. ُ اد بو ابذ تيقية. ول  نظرت ا  لاب  ، اإلتناع)الليذ  ومذ ذل  اد اوي صاح  
تّا اف جتل يس ؿ: ابذ تيقية. لف ابذ تيقية عنلنا ا املذى  ع  اف وىب ا ثر مذ ع  م   رداويللق ،اإلن اؼ)

لكذ مذ ابرز علقا  املذى  الذيذ حب ذ ر  ث  ا اإلن اؼ  واإلن اؼ يذ ر اثنم مذ ابنا  تيقية وشما:  ل الليذ  
ل الليذ  وتس  الليذ ى  ادفيل وبين قا ترابة الل ى    وتس  الليذ   ل الليذ ويسقى احيانًا انجمل ىكذا  وتس  الليذ 

  ُسل يس ؿ: اخلاره انجمل  و  يس ؿ: اخلاره ابذ تيقية. لنو ل  تاؿ: ابذ تيقية.  خللط ىا -رمحة اهلل علي ب ان م-
 .؟اـ ابذ تيقية ادفيل  تس ل ابذ تيقية الل
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ذي ت تفػو  الشػ   ال تف الجػر والثػ اب  اف يسػلقر اجػره  ق تيػاـ السػاعة  ُلسلشػ  اوً : مػا ىػ  الشػ   الػ
تل ييِ  نساف ويشػ،ي  لػاب مػذ  لػ  الػل ضملػاج  لي ػا طػ ب ال لػب ادنابلػة مثػا  لػاب  ؟الثاين: ايذ ت تفو

 ؟اإلتناع وي تفو ا مكاف   ي جل ُيو    الشاُ ية مثً   ُاملس ػ د تسلشػ  ا الشػ   الػذي ت تفػو ايػذ ت تفػو
  واملس ػػ د انػػا احػػث  ػػا  نسػػاف علػػى ال تػػف  ؟و م ػػارؼومػػا م ػػرؼ ال تػػف  ذا  ػػاف لػػ ؟ومػػا صػػي ة ال تػػف

) ذا مػػات ابػػذ كدـ انسنػػع ينع ػػ  لننسػػاف اف   ظمػػ ت    وتػػل اوتػػف؛ لف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب تػػاؿ: 
  وال تػف صػلتة جاريػة  ومػػذ عقلػو    مػذ ثػ ث: صػػلتة جاريػة  او علػب ينلفػع بػػو  او ولػل صػام يػلع  لػػو،

 تػػف علػػى طػػ ب ال لػػب الشػػرع   علػػى حفظػػة السػػركف  حػػىت يسػػلقر ىػػذا الجػػر اعظػػب م ػػارؼ ال تػػف اف ت
ويكػػػ ف ُذخػػػرًا لػػػ  عنػػػل اهلل عػػػد وجػػػا  وتكػػػ ف ا تػػػ ؾ انسن ػػػت اعقالػػػ  لكػػػذ حسػػػنات  جاريػػػة عليػػػ   
سػػت ا ىػػذا ال تػػت ُسػػل يكػػ ف لػػ  مػػذ ادسػػنات  حسػػنات  رمبػػا تسػػلقر  ق تيػػاـ السػػاعة  ذا اخػػ،ت وتًفػػا وُو

 ا  اف ل  مذ ادسنات حاؿ حيات   ُلن رص على ىذه ت ية ال تف.ب ل م ت  ا ثر دم
فىعىػػػةً قولػػػو: ) نػٍ ػػػوى تىٍحبًػػػيسي اٍْلىٍصػػػًل، كىتىٍسػػػًبيلي اٍلمى : كىىي ال تػػػف   يكػػػ ف    ا عػػػ   ظمكػػػذ  (:اٍلوىٍقػػػفي

ي ىػ   ا نلفاع بو مع بسا  عينو  ُل عق اصلو  اصلو   يُعاع اوتفت الكلاب م ناه ىذا الكلػاب   يُعػاع و 
و  يُل رؼ ا اصلو و سما اصلو حمع س   سما ُتسعا لرتو ومنف لو وى  ا نلفاع بو بػالسرا ة  او مػثً  ت تػف بيلًػا 
او عقػػارة او برًجػػا او ُنػػلتًا  ُلسػػ ؿ: ىػػذا الفنػػلؽ   يُل ػػرؼ ا اصػػلو  وامػػا غللػػو واجرتػػو الػػل تل  ػػا ُ هنػػا 

 ينة  ُلس ؿ: ُي رؼ لنػ ب ال لػب  ي ػرؼ ا دراسػة ت رؼ ا سعا اجل . ومذ حس  اف  لد م ارؼ م
 الفسو  ي رؼ ا طعاعة الكل . وىكذا.

اًئًز التَّصىر،ًؼ، ًفي ًبرٍّ قولو: ) ُال اتف الذي ي تػف   يكػ ف    مػذ جػا د الل ػرؼ  ا  (:ًمٍن كيل  جى
فػػػاظ السػػػركف  بػػر ُػػػال تف يكػػػ ف علػػػى ج ػػػة الػػ  سػػػ ا  ج ػػػات الػػػ  عق ًمػػػا او خت ػػص ج ػػػات بػػػر م ينػػػة؛ ح

 وىكذا.
، أىٍك ًكنىايىػػػةو قولػػػو: ) ال تػػػف تػػػل يكػػػ ف بلفػػػظ صػػػري  وىػػػ : وتفػػػت  او حّعسػػػت  او  (:بًلىٍفػػػظو صىػػػرًيحو

سػػّعلت  ُ ػػذه صػػرضمة  وتػػل يكػػ ف بكنايػػة ُيسػػ ؿ: ت ػػلتت  ػػذا الكلػػاب   يُل ػػرؼ ا اصػػلو ويسػػلفيل منػػو 
لقػػا ت ػػلتت ب ينػػو وضملقػػا اف عينػػو حُمَّعسػػة طػػ ب ال لػػب ويكػػ ف ا املكلعػػة الف نيػػة. اآلف اللفػػظ ت ػػلتت ضم
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يفسػػػره مػػػا اتػػػ،ف بػػػو  ُلقػػػا تلػػػت: ىػػػذه ال ػػػلتة   تعػػػاع و   ؟وت ػػػلتت بػػػالثقرة  مػػػا الػػػذي يفسػػػر ىػػػذا اللفػػػظ
نا اهنا وتف وىذا مذ الفاظ الكناية.  ت ى . عُر

 ٜٕالشريط: 
نىػػاقولػػو: ) ػػرى ًإلىيػٍ ػػاًفرو اتَّجى لكػػاُر  ذا جػػا  واجتػػر  ق بلػػلاف املسػػلقم ُ نػػو ا (:الٌرابًػػعي: اٍلعيٍشػػري ًمػػٍن كيػػل  كى

 يؤخذ منو ماؿ الذي ى  ُعشر جتارتو  على تف يا عنل الفس ا    يلسع لو املساـ.
: ميٍشػتىًملىةه عىلىػى: كىًصػيَّةو، كىميوصىػىن بًػًو، قولو: ) ػاًئًز التَّصىػر،ًؼ، كىًىػيى : اٍلوىًصيَّةي: تىًصح، ًمٍن جى اٍلخىاًمسي
 ذا مات اإلنساف صم ز لو اف ي ص  تعا م تو  يس ؿ: ب ل مِ  اُ ل ا  ذا مبايل   (:، كىميوصنى ًإلىٍيوً كىميوصىىن لىوي 

 لكنو مسيل مذ ج لم:
ال ة الوق: ال صية   تديل عذ الثلث  ُ  يل رؼ مبا زاد عػذ الثلػث  تػاؿ صػلى اهلل عليػو وسػلب: 

 .)الثلث والثلث  ث ،
تكػ ف لػ ارث  ُػ ذا اوصػى بديػادة علػى الثلػث او اوصػى لػ ارث ُػ ف ىػذه  ال ة الثانية: اف ال صية  

 ال صية   تنفذ     ذا واُق علي ا ال رثة  ُ ذا اجاز ال رثة نفذت.
اًئًز التَّصىر،ؼً قولو: ) ون يف  لي ا وال يب املقيد؛ لننا اعرنا  ق اف ال صػية  (:اٍلوىًصيَّةي: تىًصح، ًمٍن جى

 .ت   مذ ال يب املقيد
: ًلمىٍن الى كىاًرثى لىػوي قولو: ) ، كىبًأىٍكثػىرى  ذا  ػاف لػ  وارث  (:فىاٍلوىًصيًَّة ميٍستىحىبَّةه بًالثػ،ليًث: ًلمىٍن لىوي كىاًرثه

الُ ػػا ىنػػا اف تسػػ ؿ: ُال صػػية  ؟  صمػػ ز لػػ  اف ت صػػ  بػػي ثر مػػذ الثلػػث  وىػػ  مسػػل عة  مػػا ىػػ  املسػػلار
سل   اف ينسص عػذ الثلػث    يسػل   اف ي صػ  بالثلػث  ػامً  مسل عة.   تعلا ُلس ؿ: بالثلث. لنو امل
تك ف بالثلث  ف  اف لو وراث  ُػ ف مل يكػذ لػو وراث ُ هنػا جتػ ز حػىت  ؟ ذا  اف لو وراث  ما ى  تلر ال صية

 بي ثر مذ الثلث.
 ز ال رثة نفذت.ُ ف اجا (:كىالى تىًصح، بًأىٍكثػىرى ًمنى الثػ،ليًث، ًإالَّ بًًإجىازىًة اٍلوىرى ىةً قولو: )
وامل صى بو: املاؿ وغ ه  ُالحسذ ىنا اف تس ؿ: وغػ ه. ُسػل تكػ ف  (:كىاٍلميوصىى ًبًو: اٍلمىاؿي قولو: )

ال صػػية باملػػاؿ وتػػل تكػػ ف ب ػػ  املػػاؿ  ُال صػػية باملػػاؿ يسػػ ؿ:  ذا مػػت ُػػادُ  ا مػػذ تػػر ل ما ػػة الػػف لاير صػػلتة. 
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لػػذي يلػ ق ت سػػيل  ُػ ف. ىػػذه وصػػية تُنفػذ  وتػػل يسػػ ؿ:  ذا وتػل تكػػ ف ال صػية ب ػػ  املػػاؿ  يسػ ؿ:  ذا مػػت ُا
مػػت ُالػػذي يلػػ ق تػػدويج بنػػاِ ُػػ ف. ىػػذه وصػػية وتُنفػػذ مػػع اهنػػا ليسػػت ا املػػاؿ  وتػػل يسػػ ؿ:  ذا مػػت ُيلػػ ق 

 و ية ام اؿ او دي الُس ر ُ ف. ىذه  ل ا مذ ص ر ال صية.
صى لو الػذي يُػلُع  ليػو املػاؿ ىػ   ػا مػذ ظملػ   امل صػى امل   (:كىاٍلميوصىى لىوي: كيل، مىٍن يىٍمًلكي قولو: )

ن ػب  وذ رنػا اف ال صػية ت ػ  حػىت لل نػم  لػ  تػاؿ:  ذا  ؟لو ىا ت ػ  ال صػية لشػ ص غػ  جػا د الل ػرؼ
مت ادُ ػ ا عشػرة ك ؼ لاير لل قػا الػذي ا بنػذ اخػل  او ا بنػذ بنػل. ُ ػذا ي ػ ؛ لف ىػذا ادقػا  ذا 

نػا مػذ ىػ   ُولل حًيا ُ نو يك ف جا د اللقل  حىت حاؿ   نو ا بنذ امو   ذف املس  د ىنا  ا مذ ظمل  وعُر
الذي ظمل   ُيوؿ وصف ُيقذ ظمل  اف يك ف  نسانًا  ُل  تاؿ:  ذا مت عشرة ك ؼ لاير ادُ  ىا للسنة الل 

ؿ:  ذا ا ادػ  عنػلنا. ُ ػذا   ي ػ   ىػذه وصػية باطلػة؛ لف الػذي لػيق ب نسػاف لػيق جػا د اللقلػ   او تػا
مت ُادُ  ا عشرة ك ؼ للق  كة  او  ق الذ. وصػية باطلػة  وال صػف الثػاين: اف يكػ ف  نسػانًا حػرًا. وىػا 

  نش،ط ذل  ُ ف اإلنساف ادر ظملػ  سػ ا   ػاف عػاتً  اـ  ن نًػا  سػ ا   ػاف  ؟نش،ط العل غ وال سا او  ييد
   اف تل ُولل اـ  اف محً  ا بنذ امو  لكذ اداما ا بنػذ بالً ا اـ ص  ًا  س ا   اف دميدًا اـ غ  دميد  س ا

 امو  ذا ُولل حًيا حياة مسلسرة.
ػػػاًئًز التَّصىػػػر،ؼً قولػػػو: ) ػػػل، جى امل صػػػى  ليػػػو يسػػػقيو ب ػػػع الفس ػػػا : ال صػػػ   وىػػػ   (:كىاٍلميوصىػػػى ًإلىٍيػػػًو كي

ي صى  ق صيب  يس ؿ مػثً :  املسؤوؿ عذ تنفيذ ال صية  تاؿ: وامل صى  ليو  ا جا د الل رؼ. ُ  ي   اف
 ذا مت ادُ  ا عشرة ك ؼ للفسػرا  يلػ ق ت زي  ػا ابػين ال ػ  . وعقػره سػنلم  ُ ػذا   ي ػ  اف يكػ ف وصػًيا 

 ُي م وص  غ ه.
، كىمً قولو: ) ، كىًكنىايىةو، كىيىٍحصيلي بًػقىٍوؿو ، بًلىٍفظو صىرًيحو : اٍلًعٍتقي: ييسىن، ًلمىٍن لىوي كىٍسبه ٍلًك رىًحمو السَّاًدسي

ػافى ميٍعًسػرنا ػافى ميوًسػرنا، كىمىػا أيٍعتًػقى ًإٍف كى ، كىمىٍن أىٍعتىػقى ًشػرٍكنا لىػوي ًفػي عىٍبػدو عىتيػقى كيل،ػوي، ًإٍف كى ال لػق  خػراج  (:ميحىرَّـو
للقػػاؿ عػػذ املِلػػ   تػػاؿ: ُيسػػذ. ال لػػق سػػنة مسػػل    ملػػذ لػػو  سػػ   ت لنػػا: ملػػذ لػػو  سػػ  وصػػف للق لِػػق اـ 

اما امل ِلق ل   اف  س  لكذ عنله ععل يريل اف ي لسو ُ داه اهلل خػ ًا  لكػذ ىػذا ال عػل الػذي  امل َلق ؟للق َلق
لػػيق لػػو  سػػ  و  ضمسػػذ اللكسػػ  الُ ػػا ت لسػػو وت، ػػو يع ػػث عػػذ رزتػػو وىػػ    ضمسػػذ اللكسػػ  او تعسيػػو 
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 عػػل ب ػػل علسػػو   لف ال ؟تعسيػػو   ذف ملػػاذا تيػػل اسػػل عاب علػػق ال عػػل مبػػذ لػػو  سػػ  ؟ععػًلا وجتػػ  نفسلػػو عليػػ 
تلدم  نفسلو  ى  املسؤوؿ عذ نفسو يذى  يلكس   لكذ عنػلما  ػاف ععػًلا وجػ  عليػ  نفسلػو وحػذا لػيق 

  رير ال عل احيا  م ل ة لو.
، كىًكنىايىػػةو قولػػو: ) ال لػػق ضم ػػا ب ػػلة امػػ ر  ال لػػق لػػو اسػػعاب  ثػػ ة والػػرؽ لػػيق لػػو     (:بًلىٍفػػظو صىػػرًيحو

نسػاف اف الشػري ة جػا ت ب لػق ال عيػل ومػا جػا ت باسػ،تات ب  الػرؽ م جػ د مػذ سع  واحػل  وحػذا يُػلرؾ اإل
تعا اإلس ـ  وال ػى اإلسػ ـ اسػعاب الػرؽ امل جػ دة تعػا اإلسػ ـ وابسػى علػى سػع  واحػل وىػ  الػذي ذ رنػاه 

ز تللػو عنلنا يؤسر ب ع اسرى الكفار ُي   اإلماـ بم السلا واملذ وا س،تاؽ  او  ذا اس،ؽ ع ً ػا   صمػ  
مثػػػا املػػػراة ُ هنػػػا تكػػػ ف رتيسػػػة  ُاإلسػػػ ـ جػػػا  ب لػػػق ال عيػػػل ومل يػػػيت باسػػػ،تات ب  وىػػػذا السػػػع   ػػػاف م جػػػ ًدا 
بالصا ي ين  اف الذي عليو ال اتػع ا ادػروب اف اسػرى ادػروب يسػ،ت ف  ي ػين الكفػار عنػلما يؤسػروف مػذ 

و اإلسػػ ـ اصػً  بػػا  ػاف م جػػ ًدا ُػيتره اإلسػػ ـ؛ املسػلقم يسػ،ت هنب  ُ ػػا  ىػذا المػػر تشػريً ا ربانيًػػا مػا عػرع
لف ال اتػػع ا ادسيسػػة انػػو   بػػل منػػو ا ذلػػ  ال تػػت  لف مػػذ الشػػع ات الػػل يث ىػػا ب ػػع النػػاس اف اإلسػػ ـ 
جػػا  باسػػ،تاؽ الحػػرار وىػػذا خنػػي  والػػذي يسػػ ؿ ىػػذا الكػػ ـ مػػا يف ػػب حسيسػػة ال لػػق وحسيسػػة بػػاب الػػرؽ ا 

ا نلرسػػو يكفينػػا مػػذ دراسػػلو اف نف ػػب اف ىػػذه الشػػع ات الػػل يلسي ػػا ب ػػع النػػاس ىػػ  اإلسػػ ـ  وحػػذا رمػػذ ملػػ
عع ات مل اُلة  و سمػا الساىػا مػذ   ي ػرؼ تشػري ات اإلسػ ـ ا ىػذا العػاب  مػذ تشػري ات اإلسػ ـ ا ىػذا 

الرتيػق صمػ   العاب اف نفسة الرتيق واجعة على سيله  يساضى علي ا ويُلـد  ا  ومذ تشري ات اإلسػ ـ اف ىػذا
اإلنفاؽ عليو و  يكلفو ما   ينيق  يس ؿ الفس ا : و  صم ز اف يكلفو ما   ينيق. ويس ؿ الفس ا : وير عو ا 

يل اتعػاف  وتػاؿ الفس ػا : و ف طلػ   ؟السفر عسعو. ي ين  ذا ساُر السيل مع ععله مذ الذي ير   ُػ ؽ اللابػة
ج اعف نفس  زوجين. ُي   عليو وج بًا اف يدوجو  ىػا رايػت تدوصًما زوجو. جا  ال عل تاؿ لسيله: انا احلا 

! يس لػػ ف  ػػذل : ويرضمػػو وتػػت السا لػػة. وتػػت ؟تشػػري ات تكفػػا حس تًػػا حػػذا الشػػ ص مثػػا تشػػري ات اإلسػػ ـ
ػ ف  الظ  ة الذي اعلاده الناس وتل ينام ف ا ىذا ال تت  ُ ذه الشع ات الل تلسى ُللسػى  مػا مػذ اُنػاس ي ُر

ػػػ ف الحكػػػاـ الشػػػرعية ا تشػػػري ات اإلسػػػ  ـ لكػػػن ب يريػػػلوف اإلسػػػا ة لنسػػػ ـ  او مػػػذ اُنػػػاس ج لػػػة   ي ُر
 الل اما مع ال عيل.
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 ُال لق ضم ا ب لة ام ر: 
اوً : بلفظ صري   ُ ذا تاؿ السيل ل عله: اعلس . صار ال عل حرًا  ول  رجػع السػيل ا   مػو تػاؿ: 

 ع  صار ال عل حرًا.ليق لو حق ال،اج ؟تراج ت ا   م  ُ ا لو حق
ثانًيا: ضم ا بلفظ  ناية مع النية  ُ ذا تاؿ السيل ل عػله: اذىػ   اخػرج. ىػذا لفػظ حملقػا انػو ت ػل 

 بو ال لق وحملقا انو ت ل بو غ  ال لق  ُ ف ات،ف بنية او ترينة ح ا بو ال لق.
اف اخ يذ احػلشما ععػل عنػل  ثالثًا: ومل  رحب حمَرـ  حَمَْرـ بالل فيف وليق حمرـَ باللشليل  ل  ُرضنا

زيػل واآلخػر ععػل عنػل عقػرو  ُ ػا  زيػل واعلػق ال عػل صػار حػر  ىػذا ادػر ذىػ  واعػ،ى اخػاه  ُي لػق مب ػرد 
م ناىػا بين قػا حمرميػة لػ  تُػلر احػلشما ذ ػرًا  ؟الشرا   ُ ذا َمَل  ذا رحب حمـر ي لق مب رد الشػرا   مػا م ػو حمػَرـ

 ُعق رد عرا و حملرمو ي لق.واآلخر انثى لكانت بين قا حمرمية 
رابً ا: مذ اعلق عػرً ا لػو مػذ ععػل َعلُػق  لػو  ف  ػاف م سػرًا  عػ ص ظملػ  ن ػف ال عػل واخػ ه ظملػ  

رجػػا مػػات وعنػػله ععػػل ُانلسػػا ال عػػل ا ال، ػػة مػػ اث ُ ػػار ن ػػفو دملػػ ؾ لديػػل  ؟الن ػػف الثػػاين   يػػف ىػػذا
لذي املكو ُ   حر ل جو اهلل عد وجا. ىا ي لػق  ون فو دمل ؾ ل قرو  ُيعلق زيل ن يعو  تاؿ: اما الن ف ا

ن ػػب ي لػػق  لػػو  ذا  ػػاف ىػػذا امل لِػػق م سػػرًا ي ػػين عنػػله مػػاؿ بسيقػػة الن ػػف اآلخػػر  ُنسػػ ؿ: ي لػػق القيػػع  ؟ لػػو
ويلـد امل لق اف يلُع تيقة الن ف اآلخر لخيو الذي ظمل  الن ف اآلخر  ولكذ ي لق  لو وىذا سع  كخر 

ذا  اف م سرًا   ظمل  ُ نو ي لق ُسط الن ف  ُل  اعلسنا الن ف اآلخر اضػررنا مبػذ مذ اسعاب ال لق  واما  
 مل يُ لق  ُيما  ذا  اف امل لق م سرًا ُ نو يل قا ىذا ال رر ويلُ و وي  ض بو اخاه.

، كىميعىلَّقنػػا ًإلىػػى كىٍقػػتو قولػػو: ) ػػاالن تػػل وال لػػق مػػذ ج ػػة اللن يػػد والل ليػػق تػػل يكػػ ف حػػاً  و  (:كىيىًصػػح، حى
يكػػ ف م لًسػػا  ُادػػاؿ اف يسػػ ؿ: اعلسػػ . واملؤجػػا م لػػق علػػى عػػرط  يسػػ ؿ ل عػػله:  ذا حفظػػت سػػ رة الفا ػػة 

 ُينت حر ل جو اهلل. ُعق رد اف ضمفظ الس رة يك ف حرًا.
بَّرً قولػػو: ) ػػري ًمػػنى الثػ،ليػػًث، كىيىًصػػح، بػىٍيػػعي اٍلميػػدى ، يػيٍعتىبػى وتػػل  (:ًفػػي تىالًيػػوً  فىػػًإٍف عيل ػػقى بًػػاٍلمىٍوًت، فػىهيػػوى تىػػٍدبًيره

ي لػػق ال لػػق علػػى املػػ ت ُيسػػ ؿ:  ذا مػػت ُينػػت حػػر. ُ ػػذا يسػػقى ال عػػل املػػلبر  يسػػقى اللػػلب  وىػػ   ذا علػػق 
السيل ال لق على م تو ُ ف علق بامل ت ُ ػ  تػلب  يُ لػ  مػذ الثلػث  وي لػ  حكقػو حكػب ال صػية  ي ػين ينفػذ 
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ععيػػل ملسػػاوية ا السيقػػة ُسػػاؿ لحػػلىب:  ف مػػت ُينػػت مػذ الثلػػث ُسػػط  ُلػػ  ُرضػػنا اف ىػػذا السػػيل لػػو ث ثػػة 
ي لػػق  و ف مل يكػػذ لػػو ملػػ     ىػػذا ال عػػل ُسػػاؿ:  ذا مػػت ُينػػت حػػر. ُ نػػا  ؟حػػر. ُقػػات السػػيل ي لػػق اـ  

ي لػػق الثلػػث ُسػػط وامػػا العػػات  ُيل تػػف علػػى  جػػازة ال رثػػة  ُػػ ف اجػػازوه علػػق  و ف مل صميػػدوه يعسػػى ىػػذا ال عػػل 
 ث.مع ً ا ي لق منو الثل
، قولػو: ) ػػره يػٍ ػػٍن عيًلػمى ًفيػػًو خى ػػلو فىًهػػيى ًكتىابىػةه ميٍسػػتىحىبَّةه، ًلمى ػػاؿو ًإلىػى أىجى هي لًنػىٍفًسػػًو ًبمى ػػي دي عىٍبػدى ًإٍف بىػػاعى السَّ كى

ًإٍف عىجىزى عىادى رًقًّا ىذا سػع  كخػر مػذ اسػعاب ال لػق: اف يعيػع السػيل ععػله لنفسػو  يسػ ؿ  (:كىيػيٍعتىقي بًاٍْلىدىاًء، كى
نا ب ل  لنفس   سلدين اتساط  ا سنة تلُع يل عشرة ك ؼ لاير ُ ذا سلدتين ما ة الف لاير ُينػت لل عل: ا

تػػػاؿ: مسػػػل عة ملػػػذ ُعلػػػب ُيػػػو خػػػ . لسػػػ ؿ اهلل عػػػد وجػػػا:  ؟حػػػر. ىػػػذا يسػػػقى ال عػػػل املكاتػػػ   وحكػػػب الكلابػػػة
ػػػرًاع مالنػػػ ر:  ا .  ذا ادى ال عػػػل مػػػا عليػػػو علػػػق  و ف . تػػػاؿ: وي لػػػق بػػػالد[ٖٖ}ََُكػػػاتُِع ُىْب ِ ْف َعِلْقػػػُلْب ُِػػػيِ ْب َخيػْ

 ع د عاد رتًا ي ين  ف تاؿ:   اسلنيع ع دت. يرجع رؽ.
ػػاًف، صىػػارىٍت لىػػوي بًػػذىًلكى أيَـّ كىلىػػدو، قولػػو: ) ٍنسى ٍلػػقي اٍْلً ػػيَّني ًفيػػًو خى ػػي ًدىىا، مىػػا يػىتىبػى ًإٍف كىلىػػدىًت اٍْلىمىػػةي ًمػػٍن سى كى

ٍوتًًو، كىالى يىجيوزي لىوي بػى  اتػيٍعتىقي ًبمى عيهى وىذا سع  كخر مذ اسعاب ال لق: ا سػلي د   ذا  ػاف للسػيل امػة وصمػ ز   (:يػٍ
، ِ َ  َعلَػػى اَْزَواِجِ ػػْب َاْو َمػػا َمَلَكػػْت ٘}َوالَػػِذيَذ ُىػػْب لُِفػػُروِجِ ْب َحػػاُِظُ َف ) قػػا ىػػ  م لػػـ   تػػاؿ اهلل عػػد وجػػا: 
ُر َمُل ِمَمع ماملؤمن ف:    ُيتى ىذه المة ُ لػلت لػو ولػًلا  ُ ػذه [ٖٓ  ٜٕ[ مامل ارج: ٙ  ٘اظَْمَانُػُ ْب َُِ نَػُ ْب َغيػْ

المة تعسى امة لكن ا ت لق مب ػرد مػ ت سػيلىا وتسػقى اـ ال لػل  امػا ال لػل الػذي ضم ػا من ػا حػر  و  صمػ ز 
 بيع المة ىذه لكن ا تعسى امة ُ ذا مات علست.

 ر الفػروع وىػ  ا جلقػاع والفػراؽ ومػا ىذا ما يل لق بسسب امل ام ت  وننلسا اآلف  ق الثالػث مػذ امػ
يل لػػػق بالنكػػػاح  والنكػػػاح سػػػ ا  امل ػػػام ت ُي ػػػا ارتػػػاـ ونسػػػ د و ػػػذا ُي ػػػ  ُي ػػػا صػػػ  بة لكػػػذ النكػػػاح سػػػ ا 

 ومل  .
 *** المتن ***

ّ. .  الثَّاًلثي ًمٍن أيميوًر اٍلفيريكًع: ااًلٍجًتمىاعي، كىااًلٍفًترىاؽي
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، ][نىػا ُفىااًلٍجًتمىاعي ميٍشػتىًمله عىلىػى: ] .أ  ، ]ًِكحو بًػًو،  حو [كىميػٍنكى ْ، ][كىميػٍنًكحو ّ[كىمىٍنكيػوحو
 عىلىٍيًو. [كىميٍنكىحو ٓ]

 النَّاًكحي ىيوى الزٍَّكجي، كىىيوى كيل،: .ُ
 ذىكىرو. .أ 
يًن ًإالَّ اٍلميٍسًلمي يػيبىاحي لىوي ًنكىاحي ًنسىاًء أىٍىًل الذ مًَّة. .ب   ميوىاًفقو ًفي الد 
 ينا ًإذىا لىٍم يىكيٍن:كىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيوفى رىاضً  .ج 

ُ. .  ًطٍفالن
 أىٍك مىٍجنيوننا .ِ

 =زىكَّجىوي أىبيوهي.
 :كىاٍلمىٍنكيوحي ًىيى  .ِ

ٍرأىةي. .أ   اٍلمى
. .ب  يًن ًإالَّ اٍلًكتىابًيَّةي ًلميٍسًلمو  اٍلميوىاًفقىةي ًفي الد 
 لىٍيسىٍت ًمٍن: .ج 

 م  النَّسىًب.عىميودى  .ُ
 كىالى أيٍختنا. .ِ
 هىا.كىبػىنىاتً  .ّ
 كىعىمَّةن. .ْ
 كىخىالىةن. .ٓ
ـي ًمنى النَّسىبً كى  .ٔ ـي ًمنى الرَّضىاًع مىا يىٍحري  يىٍحري

 عى ًمنى اٍمرىأىةو.ًإذىا رىضى  .أ 
 ا.ٍنتن أىٍك أىٍرضىعىٍت بً  .ب 
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 كىالى تىٍحرًيمى ًفي حىق  مىٍن لىٍم يػىٍرضىٍع ًمٍن:
 ًإٍخوىتًًو. .ُ
ًدًىٍم. .ِ  كىأىٍكالى
 كىأىٍعمىاًمًو. .ّ
ًدًىٍم. .ْ  كىأىٍكالى

 كىالى يىجيوزي: .ٕ
.لًٍلحير  أىٍف يػىتػىزىكَّ  .أ   جى أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىعو
 كىالى لًٍلعىٍبًد أىٍف يىزًيدى عىلىى ا ٍػنىتػىٍيًن. .ب 
ـي اٍلجىٍمعي: .ٖ  كىيىٍحري

 بػىٍينى اٍْليٍختػىٍيًن. .أ 
ٍرأىًة كىعىمًَّتهىا. .ب   كىبػىٍينى اٍلمى
 كىخىالىًتهىا. .ج 
ٗ. . ـي الزَّانًيىةي حىتَّى تػىتيوبى  كىتىٍحري

 ًإالَّ أىٍف يػيزىك جى الرَّجيلي ابٍػنىتىوي: كىالى بيدَّ ًمٍن كىٍوًف الزٍَّكجىًة رىاًضيىةن  .د 
رى اٍلبىاًلغىًة. .ُ  اٍلًبٍكرى غىيػٍ
 أىًك اٍلمىٍجنيونىةى. .ِ

ّ. : ، كىىيوى  كىاٍلميٍنًكحي ىيوى اٍلوىًلي،
 أىقػٍرىبي ذيكيورًىىا كيجيودنا. .أ 
  يمَّ اٍلحىاًكمي. .ب 

 كىالى يػيزىك جيهىا ًإالَّ ًبًرضىاىىا ًإالَّ اٍلميٍجبػىرىةى.
، ]ًُبًو ىيوى ]كىاٍلميٍنكىحي  .ْ يجىابي ، كىالى بيدَّ ًمٍنوي، كىالى بيدَّ ًمٍن:ِ[اٍْلً  [كىاٍلقىبيوؿي
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ٍيًن. .أ   تػىٍعًييًن الزٍَّكجى
ٍشهىاًد. .ب   كىاٍْلً
. .ج  ؼه  كىًفي اٍلكىفىاءىًة ًخالى

، كىلىٍو: .ٓ ٍيئنا لىوي ًنٍصفه ، كىالى بيدَّ ًمٍنوي، كىأىٍف يىكيوفى شى  كىاٍلميٍنكىحي عىلىٍيًو ىيوى الصَّدىاؽي
 ٍرآننا.قػي  .أ 
 كىًكتىابىةن. .ب 
. .ج   كىتػىٍعًليمى ًعٍلمو

 كىاٍلًفرىاؽي أىٍشيىاءي: .ب 
 أىحىديىىا اٍلخيٍلعي  .ُ

 عىلىى ًعوىضو ًعٍندى الش قىاًؽ. .أ 
.ٍنقً كىىيوى فىٍسخه الى يػي  .ب  ؽو   ي عىدىدى طىالى

، كىىيوى ميتػىرىت به عىلىى: ] .ِ ؽي ، ]ُالثَّاًني الاَّالى ، ]ِ[مياىل قو  :[كىمياىلَّقو ًبوً ّ[كىمياىلَّقو
: .أ   اٍلًماىل قي ىيوى

 الزٍَّكجي. .ُ
 أىٍك كىًكيليوي حىتَّى الزٍَّكجىةي. .ِ

: الزٍَّكجىةي. .ب   كىاٍلمياىلَّقي ًىيى
 كىاٍلمياىلَّقي ًبًو: .ج 

 ىيوى اللٍَّفظي، .ُ
 ًمٍنوي صىرًيحه يػىقىعي ًبًو ًمٍن غىٍيًر نًيَّةو. .أ 
 كىًكنىايىةه: .ب 

 ظىاًىرىةه. .ُ
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 كىخىًفيَّةه. .ِ
 .يًَّة مىعى النػ يَّةً يػىقىعي بًالظَّاًىرىًة كىبًاٍلخىفً 

ِ. :  كىيىٍمًلكي
ًإٍف كىافى تىٍحتىوي أىمىةه. .أ  ثى تىٍاًليقىاتو كى :  ىالى  اٍلحير،
ًإٍف كىافى تىٍحتىوي حيرَّةه. .ب   كىاٍلعىٍبدي: تىٍاًليقىتػىٍيًن كى
 كىيىًصح، اٍسًتثٍػنىاءي أىقىلَّ ًمنى الن ٍصًف. .ّ
ْ. : ؽي  كىيىًصح، الاَّالى

 زنا.ميٍنجَّ  .أ 
 شىٍرطو يػىقىعي ًعٍندى كيجيوًدًه. كىميعىلَّقنا عىلىى .ب 
ًؽ: .ٓ  كىًمنى الاَّالى

: .أ   بىاًئنه، كىىيوى
ُ. . ثي  الثَّالى
ِ. . ؽي عىلىى ًعوىضو  كىالاَّالى
 كىقػىٍبلى الد،خيوًؿ. .ّ

: .ب   كىرىٍجًعي ، كىًىيى
 اٍلوىاًحدىةي. .ُ
 لًٍلمىٍدخيوًؿ ًبهىا. .ِ
ّ. .  ًإذىا كىانىٍت ًبغىٍيًر ًعوىضو
 يىٍمًلكي رىٍجعىتػىهىا: .ْ

ًة كىلىٍو كىرًىىٍت.مىا دىامىٍت ًفي الٍ  .أ   ًعدَّ
 ًإذىا أىٍشهىدى. .ب 
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ّ. . ًتًو حىريمىٍت عىلىٍيًو حىتَّى ييكىف رى  الثَّاًلثي ًمنى اٍلًفرىاًؽ: الظ هىاري، فىًإذىا تىظىاىىرى ًمٍن زىٍكجى
فػىهىا بًالز نىا فػىعىلىٍيًو: .ْ  الرَّاًبعي الل عىافي: فىًإذىا قىذى

 اٍلبػىيػ نىةي. .أ 
 أىًك اٍلحىد،. .ب 
 عىنىةي بًأىٍف:أىًك اٍلميالى  .ج 

 يىٍشهىدى خىٍمسى مىرَّاتو أىنػَّهىا زىنىٍت. .ُ
ِ. . بىوي خىٍمسى مىرَّاتو  كىتيكىذ 

ـي عىلىٍيًو مىا لىٍم ييكىذً   ٍب نػىٍفسىوي.=فػىتىٍحري
ًتًو: .ٓ  كىمىٍن حىلىفى عىلىى تػىٍرًؾ كىٍطًء زىٍكجى

.أىقىلَّ ًمٍن أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو لىٍم يىاىٍأىىا ًفي كيل  اٍلوىٍقًت فىإً  .أ   ٍف فػىعىلى كىفَّرى
ءى  .ب  يالى هىا يىكيوفي اٍْلً  :كىأىٍكثػىرى ًمنػٍ

 .ٍشهيرً اٍْلى لىوي ميدَّةى اٍْلىٍربػىعىًة  بى ٍضرى يي  .ُ
 كىبػىٍعدىىىا: .ِ

 يىاىأي. .أ 
. .ب   أىٍك يػيفىاًرؽي

 *** الشرح ***
ػػاعي، كىااًلٍفتًػػرىاؽي قولػػو: ) نػػا تػػرؾ تسسػػيقو ى -رمحػػو اهلل–املؤلػػف  (:الثَّالًػػثي ًمػػٍن أيميػػوًر اٍلفيػػريكًع: ااًلٍجًتمى

الوؿ  الوؿ تَسػػػب الفسػػػو  ق عشػػػرة: ععػػػادة  م املػػػة  اجلقػػػاع  اُػػػ،اؽ  ...  ق كخػػػر  وىنػػػا ج ػػػا ا جلقػػػاع 
وا ُػ،اؽ تسػب واحػػل  وحػذا خػلب الكلػػاب بسػع ة اتسػاـ مػػع انػو اتػى علػػى ال شػرة  ل ػا لكنػػو غػّ  ا اللسسػػيب 

 ا جلقاع وا ُ،اؽ. ُيما ا جلقاع ُ   النكاح. ُ  ا تسسيب ا جلقاع وا ُ،اؽ واحل  تاؿ: الثالث:
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، كىميػٍنكىحو بًػًو، كىميػٍنكىحو عىلىٍيػوً قولػو: ) ، كىميػٍنًكحو ، كىمىٍنكيػوحو ػاعي ميٍشػتىًمله عىلىػى: نىػاًكحو النػػا    (:فىااًلٍجًتمى
ػنَك  بػو ىػ  اإلصمػاب والسعػ ؿ ال ػي 

ُ
ػنِك  ىػ  الػ يل  وامل

ُ
ة  واملػنك  عليػو ى  الدوج  واملنك حة ى  الدوجة  وامل

ليسػت ار انًػا  من ػا مػا ىػ  ر ػذ  ومن ػا مػا ىػ  عػرط   ؟ى  ال لاؽ او امل ر  ىا ىذه اجلقسة ار اف للنكػاح
ومن ػػا مػػا ىػػ  واجػػ   الػػر ذ ث ثػػة: الػػدوج  والدوجػػة  وال ػػي ة  ىػػذه ار ػػاف  ومن ػػا مػػا ىػػ  عػػرط وىػػ : الػػ يل  

 ؟وج ابنلو ومل يذ ر م رًا ىػا الػدواج يكػ ف صػ يً اومن ا ما ى  واج  صم  بال سل وى : ال لاؽ  و   ل  ز 
 ن ب ص ي  لكذ صم  ال لاؽ يثعت حا م ر املثا.

عرط الدوج اف يك ف م اًُسا ا الليذ   (:النَّاًكحي ىيوى الزٍَّكجي: كىىيوى كيل، ذىكىرو ميوىاًفقو ًفي الد ينً قولو: )
 ُ  يدوج الكاُر مذ مسلقة.

الدوج  ف  اف مسلًقا جػاز لػو نكػاح مسػلقة   (:يػيبىاحي لىوي ًنكىاحي ًنسىاًء أىٍىًل الذ مَّةً  ًإالَّ اٍلميٍسًلمي قولو: )
وجاز لو نكاح  لابية: ي  دية او ن رانية  و  صم ز لو نكاح  اُرات غ ىا  اما  ذا  اف الدوج  اُرًا ُي ػ ز لػو 

ب يعاح لو نكاح نسا  اىا الذمة. اىا الذمػة نكاح الكاُرة و  صم ز لو نكاح املسلقة  وت ؿ املؤلف:    املسل
 الكلابيات  و  بل مذ ىذا السيل لمريذ:

المػػر الوؿ: علػػى مػػا سػػعق عنػػل املؤلػػف مػػذ اف الذمػػة تُس ػػل لكػػا  ػػاُر؛ لف النكػػاح   صمػػ ز لكػػا  
  اُر  سما طملص بالكلابيات. 

ى وانجمػ س ُػ ف انجمػ س   صمػ ز المر الثاين: على الس ؿ اآلخر مذ   ف النكاح ي   للي  د والن ػار 
نكػػػاح ذ   ذا تلنػػػا: الذمػػػة تُ سػػػل للي ػػػ د والن ػػػارى وانجمػػػ س  ُ سمػػػا صمػػػ ز الي  ديػػػة والن ػػػرانية و  صمػػػ ز نكػػػاح 

 انجم سية.
 وىنا نش   ق نكاح الكفار:

    ؟ ذا تػدوج  ػاُر مػػذ  ػاُرة ُ ننػا   نل ػػرض حػب  ىػا نػػلتق علػي ب ونسػ ؿ: ىػػا اتيػلب بػ يل او  ػػذا
 ذا عسلوا النكاح على وجو ي لسلونو ىب نكاًحا ُع ما م املػة النكػاح ال ػ ي   ُػ ف اسػلقا ب ػل ذلػ  ُ قػا 
علػػػى نكاح قػػػا     ذا  ػػػاف ب ػػػل  سػػػ م قا علػػػى حالػػػة   صمػػػ ز  تػػػرارىب ُي ػػػا  مثػػػا مػػػا لػػػ   انػػػا اخػػػ يذ مػػػذ 

 على النكاح.الرضاع  اما ل   انا ا حاؿ الكفر تل تدوجا مذ غ  ويل   اسلقا يُسراف 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

233 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

ػوي أىبيػوهي قولو: ) ، أىٍك مىٍجنيوننػا، زىكَّجى ويشػ،ط ُيػو  (:كىييٍشتػىرىطي ًفيًو أىٍف يىكيػوفى رىاًضػينا، ًإذىا لىػٍم يىكيػٍن ًطٍفػالن
اي ا الػدوج الوؿ: اف يكػػ ف راضػًيا  واسػػلثو مػذ ىػػذا ال ػيب  تػػاؿ:  ذا مل يكػذ طفػػً  او  ن نًػا زوجػػو ابػػ ه. 

  يشػػ،ط رضػػاشما عنػػل اللػػدويج لكػػذ   يدوج قػػا    الب  ُػػ ذا راى الب اف م ػػل ة  ذف ال ػػيب وانجمنػػ ف 
ابنو ا الدواج س ا   اف  ن نًا او صعًيا ُدوجو تعا العل غ ص  ذل  النكاح  وصم ز تدويج ال  ار لكذ بشرط 

 اف يك ف املدوج ابًا واف تك ف امل ل ة ا ذل   ُ نو   ينل  حب     امل ام.
ػػٍرأىةي و: )قولػػ ت لػػو: ىػػ  املػػراة  وا الوؿ ت لػػو: الػػدوج وىػػ   ػػا ذ ػػر. تػػل يظػػذ  (:كىاٍلمىٍنكيػػوحي: ًىػػيى اٍلمى

لف الفس ػػػا  عنػػػلىب مسػػػيلة اجلنثػػػى  ؟اإلنسػػػاف اف ىػػػذا تيػػػل   حاجػػػة  ق ذ ػػػره  لكػػػذ ضملػػػاج  ق ذ ػػػره  ملػػػاذا
كلة الذ ر وكلة النثى ومل يل   حالػو املشكا  ُاجلنثى املشكا   ي   تدوصمو  واجلنثى املشكا ى  الذي لو 

ىا ى  ذ ر وكلة الن ثة زا لة  او ى  انثى وكلة الذ  رة زا لة  ُلب يل   حالو  ُ  صم ز تدوصمو حػىت يل ػ  
 حالو ىا ى  ذ ر ُيدوج بامراة او ى  انثى ُيدوج مذ ذ ر.

ٍرأىةي قولو: )  وىذا تيل يسيل ما سعق. (:ًإالَّ اٍلًكتىابًيَّةي ًلميٍسًلمو  اٍلميوىاًفقىةي ًفي الد ينً كىاٍلمىٍنكيوحي: ًىيى اٍلمى
ػا، كىعىمَّػةن، كىخىالىػةن قولو: ) ايً ػا مػذ عػروط الػدواج  (:لىٍيسىػٍت ًمػٍن عىميػودىم  النَّسىػًب، كىالى أيٍختنػا، كىبػىنىاًتهى

اؿ: ليست مذ عقػ دي ا املراة ا  تك ف ذات حمـر مذ احملرمات ا النكاح  وىنا ذ ر احملرمات مذ النكاح ت
النس . وعق دي النس  ىب الص ؿ والفروع  ُيم  وجلت  وجلة جلت   ل ذ مذ الص ؿ ُقػذ احملػاـر 
  صم ز نكاح ذ  والفروع بنل  وبنت ابن  وبنت بنل  ...  ق كخره  ُس لو: عق دي النس . اػا امػراف: 

الخػػػت. رابً ػػػا: بنػػػات الخػػػت  خامًسػػػا: ال قػػػة   الصػػ ؿ والفػػػروع  وىػػػذا اوً  وثانيًػػػا  وثالثًػػػا:   صمػػػ ز نكػػػاح
 سادًسا: اجلالة. وزد علي ا بنات الخ؛ لف املؤلف تاؿ: اخًلا وبنا ا. ومل يذ ر الخ  ُنس ؿ: وبنات الخ.

ـي ًمنى النَّسىًب، ًإذىا رىضىعى ًمنى اٍمرىأىةو، أىٍك أىٍرضىعىٍت بًنٍ قولو: ) ـي ًمنى الرَّضىاًع مىا يىٍحري ىذا الن ع  (:تناكىيىٍحري
نفػق احملرمػات مػذ النسػ  لكػذ مػذ الرضػاع  ُسػاؿ:  ؟الثاين: احملرمات بالرضاع  مذ ىذ احملرمات مػذ الرضػاع

وضمػػـر مػػذ الرضػػاعة مػػا ضمػػـر مػػذ النسػػ . رمػػذ تلنػػا: الـ مػػذ النسػػ  حمرمػػة  ذف الـ مػػذ الرضػػاع  العنػػت مػػذ 
ذ الرضاع  بنت الخ مػذ الرضػاع  بنػت الخػت مػذ الرضاع  الخت مذ الرضاع  ال قة مذ الرضاع  اجلالة م

 الرضاع   ل ذ حمرمات.
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 ذا رضػع عػ ص مػذ امػراة صػارت امػو مػذ الرضػاع   (:ًإذىا رىضىعى ًمنى اٍمرىأىةو، أىٍك أىٍرضىعىٍت بًٍنتناقولو: )
 او ارض ت املراة بنًلا صارت بنل ا مذ الرضاع  وح ا الل رم ا ذل .

ًدًىػمٍ كىالى تىٍحرًيمى فً قولو: ) اًمػًو، كىأىٍكالى ًدًىػٍم، كىأىٍعمى لػ  ُرضػنا  (:ي حىق  مىٍن لىٍم يػىٍرضىٍع ًمػٍن ًإٍخوىتًػًو، كىأىٍكالى
انػػ  عنػػل طف للػػ  ملػػا  ػػاف عقػػرؾ سػػنة ودوف السػػنلم رضػػ ت مػػذ امػػراة ىػػذه املػػراة امػػ  مػػذ الرضػػاع  ُلقػػا  

   ىػا  ؟  ىػا ىػ  حمػـر حػبليسػت ام ػب ؟  ت وجا ؾ  خ اف   خ ت  ىػؤ   ىػا ىػذه ام ػب مػذ الرضػاع
   ُ   خ تػ  و  او د  خ تػ  و  اعقامػ  و  او د اعقامػ  ىػؤ    ل ػب   ع تػة  ؟صم ز حب اجلل ة  ا

حب بالرضاع  ُالرضاعة تنلشػر مػذ ج ػة املرضػ ة ُيو دىػا  خ تػ  وكباوىػا اجػلادؾ وزوج ػا الػذي ثػاب اللػنب 
وترابلػػ    ع تػػة حػػب  لكػػذ او دؾ حػػب عػػيف؛ لهنػػا تكػػ ف حمػػـر بسػػععو ىػػ  ابػػ ؾ  امػػا  خ انػػ  وابػػ ؾ وامػػ  

 علي ب.
ػٍينً قولو: ) ، كىالى لًٍلعىٍبػًد أىٍف يىزًيػدى عىلىػى ا ٍػنىتػى الديػادة علػى  (:كىالى يىجيوزي لًٍلحير  أىٍف يػىتػىزىكَّجى أىٍكثػىػرى ًمػٍن أىٍربىػعو

صمػػ ز لػو اف يػنك  ذ  و  نسػػ ؿ: حمػاـر  ىنػػا اربػع ُقػذ  ػػاف لػو اربػع نسػػ ة ُكػا نسػا  الػػلنيا حمرمػات عليػو   
 ػرم لكػػذ   حمرميػة  ا املسػػا ا السػػابسة ىنػاؾ  ػػرم وحمرميػػة  امػا ىنػػا ُفيػو  ػػرم ولػػيق ُيػو حمرميػػة  و  صمػػ ز 

 لل عل اف يديل على اثنلم.
ػا، قولو: ) ػٍرأىًة كىعىمًَّتهى ػٍيًن، كىبػىػٍينى اٍلمى ـي اٍلجىٍمعي بػىٍينى اٍْليٍختػى ػاكىيىٍحري احملرمػات بسػع  القػع و   (:كىخىالىًتهى

حمرمية ايً ا  وى  القع بم الخلم  ُينت ملدوج امراة اخل ا   صم ز ل  اف تلدوج ػا  تريػل اف تلػدوج ثانيًػا 
ا ػػػث عػػػذ امػػػراة اخػػػرى ليسػػػت اخلًػػػا لدوجلػػػ   وىنػػػا اخػػػت زوجلػػػ  يثعػػػت ُي ػػػا الل ػػػرم و  تثعػػػت احملرميػػػة  

اتت زوجل  جاز ل  اف تلدوج اخل ا  تاؿ: وبم املراة وعقل ػا وخالل ػا. ُػ  صمػ ز والل رم ىنا مؤتت ُل  م
اف تلدوج عقة زوجل  و  خالة زوجل      ذا ُارتت زوجل  ومل ي ل بين  وبين ا ُعلسة  ل  طلست زوجل  

ت ا   صمػػ ز ذلػػ  حػػىت تنس ػػ  عػػلة زوجلػػ   امػػا مػػا دامػػ ؟ىػػا صمػػ ز اف تلػػدوج اخل ػػا او عقل ػػا او خالل ػػا
 ال لة ُ  صم ز ل  اف تنك  اخل ا و  عقل ا و  خالل ا.

تَّػػى تػىتيػػوبى قولػػو: ) ـي الزَّانًيىػػةي حى  ذا ُزين بػامراة ُ ػػذه املػػراة الدانيػػة   صمػ ز نكاح ػػا   مػػذ الػػداين  (:كىتىٍحػػري
 و  مذ غ ه حىت تل ب وتنس   عل ا  ُ ف  اف   محا ُانس ا  ال لة ب ضع ادقا.
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ػػػرى اٍلبىاًلغىػػػػًة، أىًك قولػػػو: )كى  ػػػػلي ابٍػنىتىػػػوي اٍلًبٍكػػػػرى غىيػٍ ػػػػًة رىاًضػػػيىةن، ًإالَّ أىٍف يػيػػػزىك جى الرَّجي ػػػٍوًف الزٍَّكجى الى بيػػػدَّ ًمػػػػٍن كى
رجػػع اآلف  ق عػػروط الدوجػػة  تػػاؿ: و  بػػل مػػذ  ػػ ف الدوجػػة راضػػية. ُػػ  صمػػ ز  جعػػار املػػراة علػػى  (:اٍلمىٍجنيونىػػةى 
او ال ػػ  ة دوف العلػػ غ   ذف الرجػػا صمػػ ز لػػو   او انجمن نػػة  العكػػر غػػ  العال ػػة    اف يػػدوج الرجػػا ابنلػػو  النكػػاح

تػػدويج بنلػػو دوف  ذهنػػا ا ث ثػػة احػػ اؿ  وبسيػػة الوليػػا  لػػ   انػػت ال  يػػة ل ػػ  الب  الب ملػػ ىف وال  يػػة عنػػل 
  ثة اح اؿ:الخ او عنل الل او غ  ذل  ليق حب اف يدوج ا ج ًا   ذف الس ية ختلص بالب ا ث

 اوً : العكر  على مش  ر املذى  بال ة  انت او ص  ة.
 ثانًيا: ال   ة غ  العال ة  ثيًعا  انت او بكرًا.

 ثالثًا: انجمن نة.
ُ ػػذه الػػث ث صمػػ ز لػػألب اف يػػدوج ب  لكػػذ ىنػػا  ننعػػو  لف ب ػػع النػػاس يل ػػ ر اف م ػػو ىػػذا اننػػا 

 لػػألب و  غػػ ه اف يػػدوج    مب ػػل ة بنلػػو  الل ػػرؼ لل ػػ  دا ًقػػا مَلكنػػا الب يل ػػرؼ       صمػػ ز للػػ يل  
معناه على امل ل ة  ُلػ   انػت م ػل ة ىػذه ال ػ  ة او ىػذه انجمن نػة ا اللػدويج زوج ػا ولػ   انػت امل ػل ة 
ا غ  اللدويج مل يدوج ا  ُل  زوج ا مذ ع ص وم ػل ل ا ا تػدويج غػ ه ُػ  يدوج ػا منػو  ومسػيلة العكػر 

ت  ف لل لقا  ومش  ر املذى  اف لو ذل   والس ؿ اآلخر: انو ليق لو ذل   ؟ل ة ىا الب لو اف يدوج االعا
ما داـ اهنا بال ة ُ  صم ز اف يدوج ا    ب ذهنا  طعً ا  ذف العكػر ىػ  صػقل ا   ذا تلنػا: يشػ،ط  ذهنػا ُقشػ  ر 

:   صم ز اف يدوج ا ب    ذهنا. على اعلعار انو املذى    يش،ط  ذهنا و سما يسل   اسلئذاهنا  والس ؿ الثاين
 اف تسكت. ؟  صم ز تدوصم ا ب    ذهنا  ما  ذهنا

ػا ًإالَّ ًبًرضىػاىىا إً قولو: ) ػاًكمي، كىالى يػيزىك جيهى : كىىيوى أىقػٍرىبي ذيكيورًىىا كيجيودنا،  يمَّ اٍلحى الَّ كىاٍلميٍنًكحي ىيوى اٍلوىًلي،
  والػ يل ىػ  اتػرب ذ  رىػا وجػ ًدا  والصػا اف ال  يػة لػألب ُػ ف مل يكػذ اب انلسلػػت الػ يل عػرط (:اٍلميٍجبػىػرىةى 

 ق الل  وىناؾ خ ؼ ا ال،تي   ُ ف مل ي جل احل مذ ترابل ا مذ اوليا  ا مذ ع ػعا ا انلسػا  ق ادػا ب 
 ا تعػػػا تليػػػا ال ػػػ  ة وىػػػ  الساضػػػ   و  يدوج ػػػا الػػػ يل    برضػػػاىا     انجمػػػ ة وانجمػػػ ة ىػػػ  الػػػل ذ رنػػػا عػػػروط

 وانجمن نة والعكر على خ ؼ ا العكر   ذا  اف الذي يدوج ا ى  الب.
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ٍشػهى قولو: ) ٍيًن، كىاٍْلً ، كىالى بيدَّ ًمٍنوي، كىالى بيدَّ ًمٍن تػىٍعًييًن الػزٍَّكجى ، كىاٍلقىبيوؿي يجىابي اًد، كىاٍلميٍنكىحي ًبًو: ىيوى اٍْلً
ؼه    بػػػو الػػػذي ي ػػػ  عنػػػو الفس ػػػا  بسػػػ حب: صػػػي ة ال سػػػل  وىػػػ  اإلصمػػػاب والسعػػػ ؿ  املػػػنك (:كىًفػػػي اٍلكىفىػػػاءىًة ًخػػػالى

واملذى  يش،ط اف يك ف اإلصمػاب بلفػظ اللػدويج او اإلنكػاح  ُيسػ ؿ: زوجػت  او انك ػت. و  يكػ ف ب ػ  
ذلػػ  مػػذ اللفػػاظ  تػػاؿ: وىػػ  اإلصمػػاب والسعػػ ؿ و  بػػل منػػو.  ذف ىػػ  ر ػػذ ا النكػػاح  و  بػػل ُيػػو مػػذ ث ثػػة 

 روط:ع
الشرط الوؿ: ت يم الدوجم. ُيس ؿ: زوجل . ىذا ت يم للدوج  بنل ُ نػة ىػذا ت يػم الدوجػة  ُلػ  
جا ه خاطعاف ُساؿ: زوجت احل قا  حلى بناِ. مل ي   ذل   ل  تاؿ: زوجلػ   حػلى بنػاِ. ولػو ا ثػر 

 مذ بنت مل ي   ذل   ُ  بل مذ ت يم الدوجم.
 النكاح. وضم ا بشاىليذ عللم.الشرط الثاين: اإلع اد على 

او عػرط  ؟الشرط الثالػث: تػاؿ املؤلػف: وا الكفػا ة خػ ؼ. ىػا الكفػا ة ا النكػاح عػرط ل ػ لو
 خ ؼ بم ال لقا . ؟او ليست عرطًا اصً   ؟للدومو

، كىالى بيػػػدَّ ًمٍنػػػوي قولػػػو: ) ػػػوى الصَّػػػدىاؽي ػػػٍنكىحي عىلىٍيػػػًو: ىي امل ػػػر  املػػػنك  عليػػػو وىػػػ  ال ػػػلاؽ ويسػػػقى (:كىاٍلمي
   تسػقية ال ػلاؽ ا  ؟ويسقى الن لة ولو امسا   ث ة  تاؿ: و  بل منو. ُ ػا م نػاه جتػ  تسػقيلو ا ال سػل

ال سػػػل مسػػػل عة لكػػػذ ال ػػػلاؽ يثعػػػت ولػػػ  مل يسػػػب  ُلػػػ  تػػػاؿ: زوجلػػػ  ابنػػػل. ومل يسػػػب م ػػػرًا  وتػػػاؿ: تعلػػػت. 
 منو ي ين انو يثعت مس  او مل يسب. يثعت حا م ر مثل ا  لكذ   بل ؟وانفع انجملق  ما الذي يثعت حا

، كىلىػػٍو قػيٍرآننػا، كىًكتىابىػػةن، كىتػىٍعًلػيمى ًعٍلػػمو قولػو: ) ػٍيئنا لىػػوي ًنٍصػفه ب ػع ال لقػػا  ي ػعط ىػػذا  (:كىأىٍف يىكيػػوفى شى
 ىػػذا ال ػػابط ُيسػػ ؿ: ويسػػ ؿ:  ػػا مػػا صػػ  لنًػػا صػػ  م ػػرًا. لكػػذ ب  ػػ ب يسػػ ؿ: ال ػػلاؽ اوسػػع. ُي ػػيف  ق

رنا  ق ىػػذا ا اوؿ امل ػػام ت وتلنػػا:  ف ال الػػة ا ال ػػلاؽ ت لفػػر مػػا   ي لفػػر ا وتػػل اعػػ-ي ػػ  ال ػػلاؽ 
العيع  ُل  تاؿ: زوجل  ابنل وم رىا سيارة  او تن ة ارض ا امللينة. ص  ذل  مع انو    ؿ لكػذ ال الػة 

  طُلسػػػت تعػػػا لف املػػػراة  ذا مسػػػ  حػػػا م ػػػر  ؟  ملػػػاذا تػػػاؿ: واف يكػػػ ف عػػػيًئا لػػػو ن ػػػف-ىنػػػا ج الػػػة مل سػػػنة
الػػلخ ؿ  ػػا يثعػػت حػػا ن ػػػف امل ػػر  تػػاؿ: ولػػ  تركنػػػا و لابػػة وت لػػيب علػػب. ىػػػا ي ػػ  اف يدوج ػػا علػػى ت لػػػيب 

تػػػ  ف لىػػػا ال لػػػب: واملؤلػػػف مشػػػى علػػػى صػػػ ة ذلػػػ   واملشػػػ  ر ا املػػػذى  عػػػلـ صػػػ لو  الثػػػاين:  ؟السػػػركف
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  او ت لػيب علػب يسػ ؿ: ازوجػ  ابنػل الكلابة. يس ؿ: ازوج  ابنل بشرط اف ت لق ا  لابة ادروؼ. ي   ىذا
 بشرط اف ت لق ا علب ادساب. مثً  او رم  ذل .

ىذا ما يل لق بيب اب النكاح  ونشرع ما يل لق بالفراؽ  وصػلى اهلل وسػلب علػى نعينػا حمقػل وعلػى كلػو 
 وص عو ان م  وادقل هلل رب ال املم.

 ٖٓالشريط: 
سػو السػرة  وتػل  الكػ ـ قولو: )كىاٍلًفرىاؽي أىٍشػيىاءي(: ا الفػراؽ ىػ  تعػع للكػ ـ ُيقػا يل لػق بالنك ػة ُو

ا اوؿ الكلاب اف الفسو عشػرة اعػيا   لكنػو ابلػلا  مػذ ىػذا امل ضػع ضػب ب  ػ ا ا  -رمحو اهلل–ذ ر املؤلف 
راؽ ويػلخا ُيػو  ب ع  ضب ا جلقاع والفراؽ ا السسب الثالث  ُ  ا السسب الثالث اجلقاع وى  النكاح ُو

  اوحػػا اجللػػع  تػػاؿ: احػػلىا اجللػػع  والثػػاين: النػػ ؽ  والثالػػث: الظ ػػار   الل ػػاف   اإليػػ  . ىػػذا الػػذي اعػػيا
 ذ ره املؤلف ىنا ا الفراؽ.

ووجو الُفرتة ا اجللع  اجللع ص رتو ا امػراة تريػل ُػراؽ زوج ػا  وامل لػـ  اف النػ ؽ بيػل الػدوج   بيػل 
ا ليفارت ا ىذا ى  اجللػع  وسػييِ بيانػو بشػكا ا ثػر تف ػيً   والنػ ؽ الدوجة  ُ ذه املراة ت ن  زوج ا ع ضً 

 ؟ىػػ  تػػ ؿ الرجػػا  مراتػػو: انػػت طػػالق. ورمػػ  ذلػػ   والثالػػث: وىػػ  الظ ػػار  مػػا وجػػو  دخػػاؿ الظ ػػار ا الفػػراؽ
ف ر  وجو ذل  اف اإلنساف  ذا ظاىر مذ امراتو ُ نو   صم ز لو اف صمام  ا ُي ـر عليو القاع ودواعيو حىت يك

والرابع: الل اف  والل اف ي،ت  عليو الل رم املؤبل  ُػراؽ مؤبػل  واجلػامق: اإليػ    وىػ  اف ضملػف الػدوج علػى 
 ترؾ وط  زوجلو  ُ   مذ ىذا ال جو ُيو ع   مذ املفارتة.

ؽو أىحىديىىا اٍلخيٍلعي عىلىى ًعوىضو ًعٍندى الش قىاًؽ: كىىيوى فىٍسخه، الى يػيٍنًق ي عىػدىدى قولو: ) بػلا املؤلػف  (:طىػالى
باجللع  وىذه عادة الفس ا  اف يعلاوا باجللع  يسلم ف ذ ر اجللع على ذ ػر النػ ؽ  وادسيسػة مػا  -رمحو اهلل–

رمبػا يكػ ف اف  ؟وتفت على احل نص على سع  تسلم اجللع ا الذ ر على الن ؽ  ملاذا يسلـ على النػ ؽ
نكػػػاح مػػػذ ىػػػذا ال جػػػو  ُكػػػاف مػػػذ املناسػػػ  اف يُسػػػلـ علػػػى اجللػػػع ُيػػػو عػػػ ض خبػػػ ؼ النػػػ ؽ ُيعػػػعو اجللػػػع ال

 الن ؽ  تاؿ: اجللع على ع ض. ذ ر ا اجللع مسيللم:
 املسيلة الوق: اف اجللع يك ف على ع ض  وم ناه اف اجللع   ي   ب   ع ض.
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 .؟اـ نس ؿ:   ي   اجللع ب   ع ض ؟ىا نس ؿ: اجللع  ف خ  مذ ال  ض  اف ط تًا س:
ذ صػػ رتم للقسػػيلة؛  حػػلاشما: يننعػػق عليػػو ت لنػػا:   ي ػػ  اجللػػع. واآلخػػر يننعػػق عليػػو اف نيخػػ جػػػ:

يسػػاؿ: صػػ  ط تًػػا. ال ػػ رة الوق: رجػػا تػػاؿ  مراتػػو: اعنػػين الػػف لاير وانػػا اُسػػخ النكػػاح. ُيعنلػػو الػػف لاير 
ُسػخ ولػيق  ُساؿ: ُسػ ت النكػاح. او تػاؿ: خال لػ . ومل ينػ  بػذل  النػ ؽ  نػ ى بػذل  اجللػع الػذي ىػ 

ُ نػػا  ؟ط تًػػا  ىػػذا خلػػع  لكػػذ مػػاذا لػػ  تػػاؿ: خال لػػ  ب ػػ  عػػ ض. ومل ينػػ  بػػذل  ط تًػػا و سمػػا اراد الفسػػخ
نس ؿ:   ي ػ  اجللػع؛ لنػو خػ  مػذ ال ػ ض  والػدوج   ظملػ  ُسػخ النكػاح و سمػا ظملػ  اللنليػق  وىنػا اللفػظ 

والنػ ؽ   يسػع    بلفػظ صػري  او بلفػػظ  ال ػادر منػو لػيق لفػظ طػ ؽ  والنيػة الػل ن اىػػا ليسػت نيػة طػ ؽ
ُفػػ  ىػػذه ال ػػ رة نسػػ ؿ: مل ي ػػ  اجللػػع منػػو  ُػػاملراة باتيػػة علػػى  - قػػا سػػييِ–غػػ  صػػري  مػػع ات،انػػو بالنيػػة 

 الدوجية.
نسػ ؿ: يسػع النػ ؽ   ؟ال  رة الثانية: ل  تاؿ حا: خال ل . وت ل بذل  تنليس ا وخػ  مػذ ال ػ ض

  ىػذا واضػ  انػو يسػع بػو النػ ؽ  و ف تػاؿ: خال لػ . ونػ ى بػو النػ ؽ وتػع ُ ف تلفظ بلفظ الن ؽ ال ػري
لف ت لػػو: خال لػػ . ضملقػا  رادة النػػ ؽ ُيكػػ ف مػذ الفػػاظ الكنايػػات ُيسػع بػػو النػػ ؽ  ؟النػ ؽ ايً ػػا  ملػاذا
  ذا ات،ف بالنية.

تػع اجللػع مػع عػلـ املسيلة الثانية: تاؿ: عنل الشساؽ. وىذا عرط إلباحة اجللع   ل  لو  ي ػين لػ  و 
ادياة مسلسيقة بين قػا ولكن ػا ارادت اف تفارتػو للل فػف مػذ اععػا   ؟الشساؽ بم الدوجم ىا ي   اـ يعنا

اىػػا نسػػ ؿ:    اجللػػع ىنػػا مكػػروه؛ لنػػو مل ي جػػل  ؟الدوجيػػة  ُػػاجللع ىنػػا جػػا د مب ػػو اإلباحػػة الػػل يسػػل ي طُر
 اجللع  اما اجللع مذ غ  حاجة ُ نو مكروه.حاجة  ليو  ُالشساؽ ي ين مثاؿ لل اجة الل تعي  

املسيلة الثالثة الل ذ رىا املؤلف: تاؿ: وى  ُسخ. اللكييف الفس   او الثر الذي ي،ت  على اجللع 
تػاؿ املؤلػف: وىػ  ُسػخ.  ف اجللػع لػيق ط تًػا  ُقػا الثقػرة الػل ت،تػ  علػى  ؟ىا اجللع ط ؽ اـ اجللع ُسخ
اف اجللع  ذا تيا:  نو ُسخ ُ نو   ينسص بػو عػلد النػ ؽ  وصػ رة ذلػ : رجػا  ؟ت لنا: اجللع ُسخ   ط ؽ

خالع امراتو  دُ ت لو معلً ا مذ املاؿ ُساؿ حا: خال ل . بانػت منػو؛ ُسػخ بين نػة والعين نػة ىنػا تسػقى بين نػة 
 نػػػة صػػػ رى مب ػػػو انػػػو صمػػػ ز لػػػو نكاح ػػػا ب سػػػل جليػػػل  لػػػيق مػػػذ حسػػػو اف يراج  ػػػا  ىػػػ  ُسػػػخ   ػػػا بػػػو العين
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ب سل جليػل ووجػل الػ يل والشػ  د بشػروط النكػاح  وصػ رة ذلػ : لػ  دُ ػت  ؟ال  رى  لكذ ل  اراد نكاح ا
لو ع ًضا ُ ال  ا    ذىعت ىػذه املػراة ُ ػذ  لي ػا واراد اف يلدوج ػا ب سػل جليػل بسيػت لػو النلسػات الػث ث 

طلسة  ىػذا الثػر امل،تػ  علػى ت لنػا: بسيت لو الث ث؛ لف اجللع   ضُمس   ؟اـ بسيت لو طلسلاف اثنلاف ُسط
 ف اجللع ُسخ  ون ف امل ر يثعت للقراة الل طُلست تعا اللخ ؿ  ذا جا  الفرتة مذ ِتعا الدوج  واجللػع ُرتػة 

اجللع ُرتة مذ ِتعا الػدوج ولػيق مػذ ِتعػا الدوجػة حػىت لػ   انػت ىػ  النالعػة  ؟مذ تعا الدوج اـ مذ تعا الدوجة
ن ػػب يلن ػػف  ؟ت النالعػػة للنػػ ؽ املػػراة ىػػا يلن ػػف امل ػػر  ف طُلسػػت تعػػا الػػلخ ؿلػػو  حػػىت النػػ ؽ لػػ   انػػ

 امل ر؛ لنو ُرتة مذ ِتعا الدوج   مذ ِتعا الدوجة ول   اف بنلع ا.
، كىمياىلَّػقو بًػًو، اٍلًماىل ػقي: ىيػوى الػزَّ قولو: ) ، كىمياىلَّػقو : كىىيوى ميتػىرىت ػبه عىلىػى: مياىل ػقو ؽي ٍكجي، أىٍك الثَّاًني الاَّالى
املنل ق احل ع  م: الدوج اصالة عػذ نفسػو  او و يلػو  حػىت الدوجػة ي ػ  للرجػا اف  (:كىًكيليوي حىتَّى الزٍَّكجىةي 

ي  ػػا زوجلػػو ا تنليػػق نفسػػ ا  ىػػذا مػػراد املؤلػػف بس لػػو: حػػىت الدوجػػة.  ذف ال  الػػة تػػلخا ا النػػ ؽ  وعػػرط 
 لذي ي سا الن ؽ.الدوج اف يك ف دميدًا ُ  ي   مذ غ  املقيد ا

: الزٍَّكجىةي قولو: ) وىذا واض  ظاىر لكػذ ىػا ت لػو: املنلَػق ىػ  الدوجػة. ي،تػ  عليػو  (:كىاٍلمياىلَّقي ًىيى
نس ؿ:   ي     تن يدًا و  ت ليًسا  وىذه مذ  ؟ن ب  ىا ي   اف ينلق الرجا امراتو تعا زواج ا ؟اثر ُس  

مل يلدوج ػػػػا:  ف تدوجلػػػ  ُينػػػت طػػػػالق. ُلدوج ػػػا ىػػػػا يسػػػع  ػػػػا  املسػػػا ا ا املػػػذى   لػػػػ  تػػػاؿ الرجػػػػا  مػػػراة
  يسػع؛ لف ىػذه املػراة ليسػت بدوجػة و  ظملػ  النػ ؽ   حػاً  و  م لًسػا    الػدوج  وىػ  ا حالػة  ؟الن ؽ

 ت ليسو ليق بدوج ُ  ي   ت ليسو للن ؽ.
ًفيَّػػةه، يػىقىػػعي كىاٍلمياىلَّػػقي بًػػًو: ىيػػوى اللٍَّفػػظي، ًمٍنػػوي صىػػرًيحه يػىقىػػقولػػو: ) عي بًػػًو ًمػػٍن غىٍيػػًر نًيَّػػةو، كىًكنىايىػػةه ظىػػاًىرىةه، كىخى

ًفيَّػػًة مىػػعى النػ يَّػػةً  واملنلػػق بػو وىػػ  ال ػػي ة  تػػاؿ: وىػػ  اللفػظ. وىنػػا ت لػػب اف النػػ ؽ   ي ػػ   (:بًالظَّػػاًىرىًة، كىبًاٍلخى
ؽ  الكلػػػاب  اجلنػػػاب  ُالكلابػػػة  ب ػػػ  اللفػػػظ  و  نس ػػػل بػػػ خراج اللفػػػظ بػػػو الكلابػػػة  الكلابػػػة يسػػػع  ػػػا النػػػ 

 ػػاللفظ  لكننػػا نس ػػل ىنػػا  خػػػراج الف ػػا  لػػ  اف رجػػً  ضػػرب امراتػػػو تاصػػًلا بػػذل  تنليس ػػا دوف اف يػػػللفظ 
بش    او تالت لو: طلسين. ُفل  باب اللار واخرج ا مذ العاب واغلق العاب ناويًا بذل  تنليس ا  ىا يسع 

ع    بػػاللفظ  ُلػػ  ُل ػػت العػػاب وتالػػت لػػو: طلسػػين. تػػاؿ: ىػػذا   يسػػع النػػ ؽ   ذف النػػ ؽ   يسػػ ؟النػػ ؽ
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باللفظ ال حق  ُيسػع النػ ؽ بػاللفظ   ؟ط ت . ي ين  خراج  مذ العاب  وتع الن ؽ باللفظ اـ باإلخراج
 ىذه املسيلة الوق.

  تسػػب اللفػػظ  ق: صػػري  و نايػػة  وسػػييِ تسسػػيب كخػػر  واللسسػػيب الػػذي يػػذ ره املؤلػػف ىنػػا تسسػػيب 
النػػ ؽ  ق صػػري  و نايػػة  ىػػذا مػػذ ج ػػة صػػراحلو  وسيسسػػقو ب ػػل تليػػا  ق تسسػػيب كخػػر مػػذ ج ػػة زمنػػو  مػػا 
من د او  م لق  وب له يسسب تسسيب كخر وى  رج   او با ذ  وزد على ىذا تسسيًقا م ًقا ضملػاج  ليػو النػاس 

.  وى  سين او بلع   وبشكا اس ا اف نس ؿ: حمـر وغ  حمـر
ًفيَّػػًة مىػػعى ًمٍنػػوي صىػػقولػػو: ) ًفيَّػػةه، يػىقىػػعي بًالظَّػػاًىرىًة، كىبًاٍلخى رًيحه يػىقىػػعي بًػػًو ًمػػٍن غىٍيػػًر نًيَّػػةو، كىًكنىايىػػةه ظىػػاًىرىةه، كىخى

النػػ ؽ ال ػػري   ذا ننػػق بػػو اإلنسػػاف طَُلسػػت امراتػػو نػػ ى بػػذل  او مل ينػػ   ُقػػذ تػػاؿ  مراتػػو: انػػت (: النػ يَّػػةً 
ات ل غ ا ا  ات ل خت يف ا. وتع الن ؽ  ُل   انػت املسػيلة عنػل  طالق. وتاؿ:   ات ل  ات ل دمازحل ا 

الساض  ُادعى ىذا الدوج تاؿ: ما ت لت الن ؽ. ُ ف الساض    ي ل  ت له با ي تع عليػو النػ ؽ  ىػذا 
السسػػب الوؿ وىػػ  النػػ ؽ ال ػػري  وىػػ  لفػػظ النػػ ؽ ومػػا ت ػػرؼ منػػو  ي ػػين لػػ  تػػاؿ حػػا: انػػت طػػالق  انػػت 

 ط ؽ  طلسل . ىذا  لو لفظ صري  ا الن ؽ.منلسة  انت 
الن ع الثاين: لفظ الكناية  وى  اللفظ الذي ضملقا الن ؽ وضملقا غ  الن ؽ   قا لػ  تػاؿ الرجػا 
 مراتو: اذىػيب  ق بيػت اىلػ . ىػذا اللفػظ ضملقػا اف يس ػل بػو الػدوج الُفرتػة والنػ ؽ  وضملقػا ا  يس ػل بػو 

ؿ املؤلػػف: و نايػػة. وتسػػب الكنايػػة  ق تسػػقم: ظػػاىرة وخفيػػة  يسػػع بالظػػاىرة تػػا ؟ذلػػ   ُ ػػا يسػػع بػػو النػػ ؽ
حػىت يل ػ  ىػذا اعنيػ  تسسػيًقا ا  ؟وما ىػ  الكنايػات اجلفيػة ؟وباجلفية مع النية  ما ى  الكنايات الظاىرة

 الن ؽ: 
راتػو: انػت السسب الوؿ: الن ؽ تارة يك ف صرضًما ا الن ؽ صرضًما ا ال لد  مثا: ت ؿ الرجػا  م

 طالق ث ثًا. ُيسع  ا ث ثًا ول  ادعى انو ت ل واحلة.
مثػػاؿ كخػػر: تػػاؿ الرجػػا  مراتػػو: طلسلػػ  طلسػػة واحػػلة. ُ ػػذه   يسػػع بػػو    واحػػلة و  ضملقػػا  رادة 

 الث ث  و س لو: انت طالق طلسلم اثنلم. ُ ذا صري  ا الن ؽ وصري  ا ال لد.
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نػػ ؽ لكنػػو  نايػػة عػػذ ال ػػلد  ضملقػػا ال ػػلد   قػػا لػػ  تػػاؿ  مراتػػو: السسػػب الثػػاين: طػػ ؽ صػػري  ا ال
انت طالق  طالق  طالق. ُقػذ ج ػة وتػ ع النػ ؽ يسػع بػ   عػكاؿ؛ لنػو صػري  ا النػ ؽ  لكػذ ىػا تسػع 

نس ؿ: يُرجع ا ذل   ق نيلو  ُ ف ت ػل تي يػل الوق تػاؿ: انػت طػالق  طػالق  طػالق.  ؟واحلة او تسع ث ثًا
 اللنليق الوؿ  يس ؿ ابذ مال : يس ل تي يل
ػػػػػػػػػ  لفِظػػػػػػػػػ ّ  الَل  يػػػػػػػػػلِ  مػػػػػػػػػذ ومػػػػػػػػػا  صمَِ

 

 اْدُرِجػػػػػػػػػػ  اْدُرِجػػػػػػػػػػ   س لػػػػػػػػػػ  ُمَكػػػػػػػػػػَررًا ***
 

ُاللكرار يُراد بو اللي يل احيانًا ُ ف ت ل بلكرار اللفػظ اللي يػل ُ هنػا   تنلػق    طلسػة واحػلة  ىػذا 
 صري  ا الن ؽ   ناية ا ال لد  حملقا.

 نايػة ا النػ ؽ و نايػة ا ال ػلد  ضملقػا وتػ ع النػ ؽ وضملقػا عػلـ وت عػو  السسب الثالث: ط ؽ  
 ؟وضملقا ال احلة وضملقا الث ث  مثالػو: لػ  تػاؿ الرجػا  مراتػو: ادسػ  بيىلػ . نسػ ؿ: ىػا ت ػلت اللنليػق

 ف تػػاؿ: مل ات ػػل اللنليػػق.   تنلػػق  و ف تػػاؿ: ت ػػلت اللنليػػق. نسػػيلو سػػؤاً  كخػػر ىػػا ت ػػلت طلسػػة او 
 ُ نو تاؿ: ت لت طلسة. وت ت واحلة  و ف تاؿ: ث ث. وت ت ث ث. ؟لت ث ثت 

السسػػػب الرابػػػع:  نايػػػة ا النػػػ ؽ صػػػري  ا ال ػػػلد  وىػػػذا ىػػػ  الكنايػػػة الظػػػاىرة  الكنايػػػة الظػػػاىرة ىػػػ  
 اللفػػظ الػػذي  ذا ُُسػػر بػػالن ؽ   ضملقػػا    العين نػػة    ضملقػػا اف يكػػ ف ط تًػػا رج يًػػا   قػػا لػػ  تػػاؿ الرجػػا
 مراتو: انت با ذ. او انت بلػة. ُلػ  تػاؿ: انػت بػا ذ.  ف ت ػل بالعين نػة الفػراؽ ادسػ  ي ػين انػت سلسػاُريذ 
عػػين مػػثً   ُالعين نػػة تنلػػق مب ػػو الفػػراؽ ادسػػ   ُػػ ف ت ػػل بػػذل  الفػػراؽ ادسػػ  مل يسػػع النػػ ؽ اصػػً   و ف 

ليق برج   ُ ينئذ  ف ت ػل النػ ؽ وتػع  ت ل بو  يساع الن ؽ ُ ف لفظة با ذ صرضمة ا   ف الن ؽ با ًنا
 ث ثًا  ُ ذا  ناية ا الن ؽ لكنو صري  ا ال لد  ذا ت ل بو الن ؽ.

ػػافى تىٍحتىػػوي قولػػو: ) ًإٍف كى ػػٍيًن، كى ػػافى تىٍحتىػػوي أىمىػػةه، كىاٍلعىٍبػػدي تىٍاًليقىتػى ًإٍف كى ، كى ثى تىٍاًليقىػػاتو ػػر،  ىػػالى كىيىٍمًلػػكي اٍلحي
حرًا ظمل  ث ث تنليسات  و ف  اف  لو امة  وال عل تنليسلم و ف  اف  لو حرة   ذف الرجا  ف  اف  (:حيرَّةه 

النظػػر ىنػػا  ق حػػاؿ الػػدوج و  ينظػػر  ق حػػاؿ الدوجػػة  ُػػالدوج ادػػر  ف تػػدوج حػػرة ظملػػ  ثػػ ث و ف تػػدوج امػػة 
 ظمل  ث ث تنليسات  وال عل ظمل  طلسلم اثنلم.
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لدوجية: من ا ما يُنظر ُيػو  ق حػاؿ الػدوج  ومن ػا مػا يُنظػر ُيػو ىناؾ مسا ا مل لسة بيحكاـ السرة وا
  ق حاؿ الدوجة  ومن ا ما ينظر ُيو  ق حاحقا نيً ا.

 مثاؿ على ما ينظر ُيو على حاؿ الدوج: ما ذ رناه ىنا علد النلسات.
حػاؿ الػدوجم ومثاؿ علػى مػا ينظػر ُيػو علػى حػاؿ الػدوجم نيً ػا: النفسػة  ُػ ف النفسػة يُنظػر ُي ػا  ق 

سػ ة ُنس ػة  ُلسلر باملل سط بػم حػاؿ الػدوجم  ُػ ف  ػاف حػاؿ الػدوج غنيًػا والدوجػة غنيػة ُنفسػة اغنيػا   ُسػ  ُو
س ة نفسة ال سط.  ُسرا   غين ُو

ومثاؿ على ما ينظػر ُيػو  ق حػاؿ الدوجػة: ال ػلاؽ مػثً   م ػر املثػا يُنظػر ُيػو  ق حػاؿ الدوجػة  وا 
 .[ٕ]د ؽ ال لل حرية ورتًا
انلسػا املؤلػف ب ػل ذلػ   ق مسػيلة ا النػ ؽ ظمكػذ اف  (:كىيىًصح، اٍسًتثٍػنىاءي أىقىلَّ ًمػنى الن ٍصػفً قولو: )

ننشئ من ا تسسيًقا ايً ا  ُنس ؿ: الن ؽ  ما اف طمل  مذ ا سلثنا  او يلخلو ا سلثنا   ُػالن ؽ اجلػايل مػذ 
ناه  الن ؽ الذي دخلو ا ل  تاؿ الرجػا  مراتػو: انػت طػالق  ؟ سلثنا  ىا ي  ا سلثنا  حكقو واض  وعُر

ال اب:  ف  اف ا سلثنا  اتا مذ الن ف ُ نو صػ ي    ؟ث ثًا    واحلة. ُ ا تنلق ث ثًا او تنلق طلسلم
وس ا  ا ذلػ  ا سػلثنا  مػذ عػلد النلسػات او مػذ عػلد املنلسػات  ُػ ذا تػاؿ: انػت طػالق ث ثًػا    طلسلػم. 

تنلػػق ث ثًػػا؛ لف ا سػػلثنا  ىنػػا ا ثػػر مػػذ الن ػػف ُ ػػ  مل ػػ    يُ لػػ    ؟ة اـ تنلػػق ثػػ ثُ ػػا تنلػػق واحػػل
ُا سلثنا   سما ي   ا الن ف او اتا مذ الن ف و  ي   بي ثر مذ الن ف. وا سلثنا  مذ املنلسػات اف 

 يس ؿ لنسا و: نسا   الربع ط الق    ُ نة. ي   ايً ا ىذا ا سلثنا .
ػػػوًدهً كىيىًصػػػقولػػػو: ) ػػػٍرطو يػىقىػػػعي ًعٍنػػػدى كيجي ػػػزنا، كىميعىلَّقنػػػا عىلىػػػى شى ؽي ميٍنجَّ وىػػػذا ايً ػػػا تسسػػػيب ا  (:ح، الاَّػػػالى

الن ؽ  اف الن ؽ املن د يس ؿ  مراتو: انت طالق. ُ ذا ط ؽ ناجد  او م لق علػى عػرط  ػيف يسػ ؿ:  ف 
ؿ املؤلػف: يسػع عنػل وجػ ده. وىػذا  لػو خرجل مذ العيت ُينت طالق. ُاملن د يسع ُ رًا وامل لػق علػى عػرط تػا

علػى الروايػة املشػ  رة  وامػا مسػا ا الفلػ ى ا وتػا ع النػاس  -رمحػو اهلل–تسرير للقػذى   مػذى  اإلمػاـ امحػل 
 

 
 .وىناؾ مسا ا اخرى [ٕ]
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ُاإلنسػاف يرجػع  ق ذلػ   ق املفػل يسػػلفليو؛ لف ب ػع ىػذه املسػا ا حمػا خػػ ؼ  ُع  ػ ا طمللػف ُيػو اىػػا 
سع  ُاإلنساف  ذا ح لت لو حادثة ووات ة ُ نو يذى  ويسػلفل  امػا ييخػذ ال لب ىا يسع ُيو الن ؽ او   ي

الحكػػاـ ال امػػة ىكػػذا مػػذ الػػلرس وصم ل ػػا ُلػػاوى ع  ػػية ُ ػػذا خنػػي  ُليُلنعػػو حػػذا؛ لف ب ػػع املسػػا ا تػػل 
ي رض حا ع ارض خاصة ا وتا ع الفل ى  تل يك ف ا حالة م ينة و ذا  ُاملس ػ د انػو يرجػع ا مسػيللو  ق 

 املفل.
ًؽ: بىاًئنه ... كىرىٍجًعي (:  وىذا تسسيب كخر: ط ؽ با ذ  وط ؽ رج  . قولو: )كىًمنى الاَّالى

، كىقػىٍبػلى الػد،خيوؿً قولو: ) ؽي عىلىػى ًعػوىضو ، كىالاَّػالى ثي ًؽ: بىاًئنه: كىىيوى الػثَّالى ذ ػر للنػ ؽ  (:كىًمنى الاَّالى
ق للػدوج اف يراجػع امراتػو ُيػو  ومنػو مػا ىػ  بين نػة  ػ ى   ضمػق العا ذ ث ث ص ر  والعا ذ   رج ة ُيو ُ  ضمػ

لػػو اف يراج  ػػا و  اف يلدوج ػػا ب سػػل جليػػل حػػىت تػػػنك  زوًجػػا غػػ ه بالشػػروط امل لػػ ة  وىػػذه تسػػقى العين نػػػة 
ا الك ى  وى  الوؿ  تاؿ: وى  الث ث. املنلسة ث ثًا    ا ملنلس ا حىت تنك  زوًجا غ ه   ذا طُلست ث ثًػ
اوؿ ع  : تنل   عل ا مذ منلس ا  ُ ذا انل ت عل ا مذ منلس ا   تدوجت زوًجا كخر نكاًحا ص يً ا   
نكاح  ليا ودخا  ا الدوج الثاين دخ ً  حسيسًيا بال ط    ُارت ا زوج ا الثاين وخرجت مذ عل ا منػو جػاز 

 لألوؿ اف يلدوج ا ب سل جليل. 
بين نػػػة صػػػ رى صمػػػ ز لػػػو اف يلدوج ػػػا ب سػػػل جليػػػل و  صمػػػ ز اف  الثػػػاين: النػػػ ؽ علػػػى عػػػ ض  وىػػػذه
النػػ ؽ علػػى عػػ ض  ؟ومػػا الفػػرؽ بػػم النػػ ؽ علػػى عػػ ض واجللػػع ؟يراج  ػػا   يػػف يكػػ ف طػػ ؽ علػػى عػػ ض

 ذا وت ػت الُفرتػة ب ػ ض  ؟ط ؽ با ذ  مىت نس ؿ:  ف ىذا ُسخ ومىت نس ؿ:  نػو طػ ؽ بػا ذ ؟ُسخ اـ ط ؽ
النػ ؽ ُ ػذه طػ ؽ حمسػ ب  ي لػ  طػ ؽ بػا ذ ضمسػ  طلسػة  و ف وت ػت بلفػظ ُ  طمل   ما اف تسع بلفػظ 

ضملقا الن ؽ وغ ه  قا ل  تاؿ: خال ل . ُنس ؿ: ىذا لفظ ضملقا  رادة الن ؽ وضملقا  رادة الفسػخ  ُػ ف 
نػػػ ى بػػػو النػػػ ؽ حسػػػعت طلسػػػة و ف مل ينػػػ  بػػػو النػػػ ؽ مل ُ سػػػ  طلسػػػة ويكػػػ ف ُسػػػً ا   يػػػنسص بػػػو عػػػلد 

 الن ؽ.
الثالث: الن ؽ تعا اللخ ؿ  واجلل ة ايً ا  ُالن ؽ  ف  اف ب ل اجلل ة وتعا اللخ ؿ ُ نػو رج ػ   
ي ين ال  ي  مػذ مػذى  ادنابلػة اف اجللػ ة حػا حكػب الػلخ ؿ ا ىػذه املسػيلة  اجللػ ة تيخػذ حكػب الػلخ ؿ 
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لخ ؿ مثػا ىػذا امل ضػع  ا ب ع املسا ا و   ليق على اإلط ؽ  ُ ناؾ مسا ا تيخذ اجللػ ة ُي ػا حكػب الػ
 وتيخذ اجلل ة حكب اللخ ؿ ُيقا ييِ:

اوً : ا ثع ت ال لة على املنلسة  ُقذ طُلست تعا اجلل ة وتعا اللخ ؿ   علة علي ا  ومذ طُلسػت 
 ب ل اجلل ة ُ كق ا حكب مذ طُلست ب ل اللخ ؿ ُ لي ا ال لة.
الػلخ ؿ تيخػذ ن ػف امل ػر  ومػذ طُلسػت ب ػل ثانًيا: ثع ت امل ر حا  امً   ُقذ طُلسػت تعػا اجللػ ة و 

 اجلل ة تيخذ امل ر  امً  مثا مذ طلست ب ل اللخ ؿ.
ثالثًا: اف الن ؽ تعا اجلل ة با ذ؛ لنو   علة ُيو واما  ذا  اف ب ل اجلل ة ُ نػو طػ ؽ رج ػ   وىػذا 

 مذ كثار  ثعات ال لة  وظمكذ اف صُم ا راجع  ق ادكب الوؿ وى  ثع ت ال لة.
}َوَربَػػا ُِعُكُب الػػَ ِِ ِا اجللػػ ة   تيخػػذ حكػػب الػػلخ ؿ ا مسػػا ا  ثػػ ة  مػػثً  ا تػػ ؿ اهلل عػػد وجػػا: و 

  ىػا [ٖٕمالنسػا : ُحُ  رُِ ْب ِمْذ ِنَساِ ُكُب الػَ ِِ َدَخْلػُلْب ِ ِػَذ َُػِ ْف ملَْ َتُك نُػ ا َدَخْلػُلْب ِ ِػَذ َُػَ  ُجنَػاَح َعلَػْيُكْبع 
ا الدنػا ُػ ف اجللػ ة ُيػو   تيخػذ حكػب الػلخ ؿ   -وال يػاذ بػاهلل–    ذل   ؟حكب اللخ ؿ اجلل ة ىنا تيخذ

 والُ سا وغ  ذل    ذف الصا اف اجلل ة   تيخذ حكب اللخ ؿ لكن ا تيخذ حكقو ا مسا ا ذ رناىا.
 .؟ىا صم ز ا الن ؽ العا ذ اف يراجع الدوجة يس ؿ: راج ل  :ُس
  . جػ:
 .؟يلدوج ا ب سل جليلىا صم ز اف  :ِس
 صم ز ذل  ا العين نة ال  رى واما العين نة الك ى ُ  صم ز    بالشروط الل ذ رناىا.  جػ:

ػا مىػا دىامىػٍت قولو: ) ، يىٍمًلػكي رىٍجعىتػىهى ػا ًإذىا كىانىػٍت ًبغىٍيػًر ًعػوىضو ػٍدخيوًؿ ًبهى ةي، لًٍلمى كىرىٍجًعي : كىًىيى اٍلوىاًحػدى
ذ ر للن ؽ الرج   ث ث عروط  تاؿ: ورج ػ  وىػ  ال احػلة.  ذف ملػا  (:كىرًىىٍت ًإذىا أىٍشهىدى   ًفي اٍلًعدًَّة، كىلىوٍ 

 خراج الثنلم ا حق ادر  ُ ف النلسلم ا حق ادر  -رمحو اهلل–نس ؿ: واحلة طمرج الث ث  ومل يرد املؤلف 
 رج     ذف ال احلة او الثنلم ايً ا بالنسعة لل ر.

 ا  خرج بو مذ مل يلخا  ا ُ هنا تعم بنلسة  وبين نل ا بين نة ال  رى.الثاين: للقلخ ؿ  
 الثالث:  ذا  انت ب   ع ض  ُ ف  اف ب  ض ُ هنا بين نة.
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  ذف ث ثة عروط: الشرط الوؿ: اف تك ف اتا مذ ث ث.
 الشرط الثاين: اف تك ف املراة ملخ ً   ا.

 الشرط الثالث: اف يك ف الن ؽ ب   ع ض.
 ا اجلق ت ىذه الشروط ُ ذا ط ؽ رج   صم ز للدوج اف يراجع املراة ُيو. ذ
 .؟ يف يراج  ا  :ُس
 يراج  ا بالس ؿ  يس ؿ: راج ل . جػ:
 .؟ىا يش،ط رضا الدوجة للرج ة :ِس
  يشػ،ط ذلػػ   طلس ػػا طلسػػة وذىعػػت  ق بيػػت ابي ػا ُات ػػا علي ػػا وتػػاؿ: راج لػػ . تػػاؿ:     جػػػ:

 ح لت؛ لف الرج ة   يُ ل   ا رضا املراة. ؟رج ة اـ  لذ ارجع  لي . ح ا ال
 و  ا الرج ة على ال  ي  مذ املذى  بالف ا وى  ال ط   ُ ذا وطئ ا ُسل راج  ا.

ًة، كىلىػٍو كىرًىىػتٍ قولو: ) ػا مىػا دىامىػٍت ًفػي اٍلًعػدَّ امػا  ذا خرجػت مػذ ال ػلة راحػت عليػو  (:يىٍمًلكي رىٍجعىتػىهى
ج ة تكػ ف ا ال ػلة  وت لػو: ولػ   رىػت. ي ػين   ي لػ  رضػا املػراة و  ي لػ  علق ػا مػا داـ ُرصة املراج ة  املرا

 تل اع ل على ذل  عاىليذ.
ىػ  اسػليثاؽ لل ػق  واخلُلػف ا اعػ،اطو  ب  ػ ب يشػ،طو  ؟ىا اإلع اد عػرط قولو: )ًإذىا أىٍشهىدى(:

   ا ول  مل ُيش ل.ص ة الرج ة  وب   ب   يش،طو  وال  ي  ا املذى  اف الرج ة 
 ٖٔالشريط: 
ًتًو حىريمىٍت عىلىٍيًو، حىتَّى ييكىف رى قولو: ) الظ ػار اف (: الثَّاًلثي ًمنى اٍلًفرىاًؽ: الظ هىاري، فىًإذىا تىظىاىىرى ًمٍن زىٍكجى

يس ؿ الرجا  مراتو: انت عل   ظ ر ام . او رم  ذل  مذ اللفاظ الػل تفيػل الل ػرم  ُػ ذا تػاؿ: انػت علػ   
 ظ ر اخل. ُ ذا ظ ار  و ف تػاؿ  مراتػو: انػت علػ  حػراـ. اُػاد امل ػو نفسػو ي ػين انػت علػ  حػراـ   رمػة 
ظ ر ام   ُ ذا تاؿ: انت عل  حراـ. ُال  ي  مذ املذى  اف ىذا اللفظ مذ صػرا   الظ ػار   يسػع بػو    

ُػػ  صمػػ ز لػػو اف يسػػلقلع  ػػا الظ ػػار ولػػ  نػػ ى بػػو مػػا نػػ ى  ُػػ ذا تظػػاىر مػػذ زوجلػػو حرمػػت عليػػو حػػىت يكف ػػر  
بالقػاع و  بػػلواع  القػػاع حػىت يكف ػػر  فػػارة الظ ػار وىػػ : علػػق رتعػة  ُػػ ف مل صمػػل ُ ػياـ عػػ ريذ مللػػاب م  
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ُػػ ف مل يسػػلنع ُ ط ػػاـ سػػلم مسػػكيًنا  والرتعػػة   بػػل اف تكػػ ف سػػليقة  وصػػياـ الشػػ ريذ املللػػاب م   بػػل اف 
وارب ػػػم  او سػػػع ة ولسػػػم ي ًمػػػا وب ػػػلىا اُنػػػر ىػػػا يلدمػػػو اف ي يػػػل مػػػذ يللػػػابع ال ػػػياـ  ُلػػػ  اُنػػػر ب ػػػل لانيػػػة 

لف الشػػ ريذ املللػػاب م تػػل يك نػػا لانيػػة ولسػػم ي ًمػػا  لػػ   ػػرى  ؟وملػػاذا مل اتػػا: لانيػػة ولسػػم ي ًمػػا ؟الوؿ
 احػػ ؿ ُ ػػاـ مػػذ اوؿ الشػػ ر  ق كخػػره و ػػاف الشػػ ر تسػػ ة وعشػػريذ ي ًمػػا ُ ػػذا عػػ ر وواصػػا الشػػ ر بالشػػ ر
الػػذي ب ػػله و ػػاف الشػػ ر الثػػاين بػػاح ؿ تسػػ ة وعشػػريذ ي ًمػػا صػػ  لػػو صػػـ  عػػ ريذ مللػػاب م بثقانيػػة ولسػػم 
ي ًما  ورمذ   نس ؿ:  ف الش ريذ املللاب م لانية ولسم لكذ تل تك ف لانية ولسم  ُ ذا صاـ مػذ الثنػا  

نسػػاف سػػع ة ولسػػم ي ًمػػا   اُنػػر مػػذ وسػػط الشػػ ر ضمسػػ  ث ثػػم ُػػ  ضمسػػ  الشػػ ر نػػاتص  ُػػ ذا صػػاـ اإل
 لو حا ف:  ؟ُ ا يرجع وي يل مذ الوؿ اـ يعسى لو يـ  او ث ثة اياـ

 ادالة الوق:  ذا اُنر ىذا اليـ  ب ذر يعي  لو الفنر ا رم اف ُ نو يكقا و  ي يل. 
 ادالة الثانية:  ف اُنر ذل  اليـ  مذ غ  عذر لدمو اف ي يل.

عىنىػػةي، بًػػأىٍف يىٍشػػهىدى الرَّابًػػعي قولػػو: ) ػػد،، أىًك اٍلميالى فػىهىا بًالز نىػػا، فػىعىلىٍيػػًو اٍلبػىيػ نىػػةي، أىًك اٍلحى : الل عىػػافي: فىػػًإذىا قىػػذى
ـي عىلىٍيًو، مىا لىٍم ييكىًذٍب نػىٍفسىوي  ، فػىتىٍحري بىوي خىٍمسى مىرَّاتو الل اف ىػ  اف يسػذؼ  (:خىٍمسى مىرَّاتو أىنػَّهىا زىنىٍت، كىتيكىذ 

جا امراتػو بالدنػا  ُلنالػ  ب تامػة حػل السػذؼ عليػو  ُػ ذا طالعػت ب تامػة حػل السػذؼ عليػو ُلػو اف يػلرا عػذ الر 
نفسو حل السذؼ بالل اف  وىػ  اف يشػ ل بػاهلل عػد وجػا اربػع عػ ادات  نػو ملػذ ال ػادتم ُيقػا رماىػا بػو مػذ 

ىػػ  اربػػع عػػ ادات بػػاهلل  نػػو ملػػذ  الدنػػا واجلامسػػة اف ل نػػة اهلل عليػػو  ف  ػػاف مػػذ الكػػاذبم    ب ػػل ذلػػ  تشػػ ل
 الكاذبم ُيقا رماىا بو مذ الدنا واجلامسة اف غ   اهلل علي ا  ف  اف مذ ال ادتم  ىذا ى  الل اف.

فػىهىا بًالز نىػػا، فػىعىلىٍيػػًو اٍلبػىيػ نىػػةي قولػػو: )  مػػا اف يػػيِ بالعينػػة علػػى ىػػذا الدنػػا  والعينػػة ا الدنػػا ارب ػػة  (:فىػػًإذىا قىػػذى
 ول  اتى بث ثة ع  د وامراتم   يُسعا  ُ  بل مذ ارب ة ع  د.ع  د علوؿ  
، قولػػو: ) ٍمػػسى مىػػرَّاتو بىػػوي خى ػػا زىنىػػٍت، كىتيكىذ  ٍمػػسى مىػػرَّاتو أىنػَّهى عىنىػػةي، بًػػأىٍف يىٍشػػهىدى خى ػػد،، أىًك اٍلميالى أىًك اٍلحى

ػوي  ػًذٍب نػىٍفسى ـي عىلىٍيػًو، مىػا لىػٍم ييكى بعينػة ُ ليػو حػل السػذؼ او يػلرا عػذ نفسػو حػل  مػا العينػة و ف مل يػيت  (:فػىتىٍحري
السذؼ بالل اف  بيف يش ل لق مرات اهنا زنت على الن   الذي ذ رناه  وتكذبػو لػق مػرات علػى الن ػ  

}َوالَػػِذيَذ يَػْرُمػػ َف اَْزَواَجُ ػػْب وملَْ الػػذي ذ رنػػاه  وتػػل ذ ػػر اهلل عػػد وجػػا ذلػػ  ا  لابػػو ا سػػ رة النػػ ر تػػاؿ ت ػػاق: 
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، َواجْلَاِمَسػُة َاَف َلْ نَػَة ْٙب ُعَ َلاُ  ِ َ  اَنْػُفُسػُ ْب ََُشػَ اَدُة َاَحػِلِىْب اَْربَػُع َعػَ اَداٍت بِاللَػِو ِ نَػُو َلِقػَذ الَ ػاِدِتَم )َيُكْذ حَُ 
َ ا اْلَ َذاَب َاْف َتْشَ َل اَْرَبَع عَ ٚالَلِو َعَلْيِو ِ ْف َ اَف ِمَذ اْلَكاِذِبَم ) ، َٛ اَداٍت بِاللَػِو ِ نَػُو َلِقػَذ اْلَكػاِذِبَم )، َوَيْلرَاُ َعنػْ

َ ػػا ِ ْف َ ػػاَف ِمػػَذ الَ ػػاِدِتَمع مالنػػ ر:    تػػاؿ: ُل ػػـر عليػػو مػػا مل يكػػذب [ٜ – َٙواجْلَاِمَسػػَة َاَف َغَ ػػَ  اللَػػِو َعَليػْ
ل ػ ي  مػذ نفسو. ي ين ي،ت  على الل اف الل رم املؤبػل  وتػ ؿ املؤلػف: مػا مل يكػذب نفسػو. ىػذا خػ ؼ ا

املذى   ُاملش  ر مذ املذى  اهنا  ـر الل رم املؤبػل سػ ا   ػّذب نفسػو ب ػل ذلػ  او مل يكػّذب نفسػو  ُػ  
ارت ػا ىػذا الرجػا  ُ نػا  ػرم مؤبػل لكػذ   تثعػت بػو  صم ز لو اف يلدوج ػا حػىت لػ  نك ػت ب ػله رجػا كخػر ُو

 احملرمية.
ػا ًفػي كيػل  اٍلوىٍقػًت، فىػًإٍف كىمىٍن حىلىفى عىلىى تػىٍرًؾ كىٍطًء زىٍكجى قولو: ) تًػًو أىقىػلَّ ًمػٍن أىٍربػىعىػًة أىٍشػهيرو، لىػٍم يىاىٍأىى

ءى ييٍضرىبى لىوي ميدَّةى اٍْلىٍربػىعىًة اٍْلىٍشهيًر، كىبػىٍعػدىىىا يىاىػأي، أى  يالى هىا يىكيوفي اٍْلً ، كىأىٍكثػىرى ًمنػٍ وىػذا ىػ   (:ٍك يػيفىػاًرؽي فػىعىلى كىفَّرى
 على ترؾ وط  زوجلو   طمل  مذ حالم: اإلي     ذا حلف اإلنساف

ادػػاؿ الوق:  ف  ػػاف حلػػف علػػى تػػرؾ وطئ ػػا اتػػا مػػذ ارب ػػة اعػػ ر ُ ػػذا   ي،تػػ  عليػػو    احكػػاـ 
 اليقم  الذي ى   ذا حنث ا ظمينو ُ ليو الكفارة.

علػػى ادالػة الثانيػػة:  ذا  ػػاف علػى ا ثػػر مػػذ ذلػ   تػػاؿ: وا ثػػر من ػا يكػػ ف اإليػػ  . مػا الػػذي ي،تػػ  
،  ن نيو ارب ة اع ر ُ ذا ذىعػت  ُٔي رب لو ملة ارب ة اع ر  منذ حلف  حلف مثً  ا يـ  ) ؟اإلي   حمـر

املػػراة للساضػػ  وطلعػػت الفرتػػة  ُالساضػػ  ب ػػل مػػلة ارب ػػة اعػػ ر يػػيمره بالفيئػػة وىػػ  الػػ ط   تػػاؿ: وب ػػلىا ينػػي. 
لساضػػ :  مػػا تنػػي املػػراة او تنلس ػػا. ُػػ ف اإل تػػاؿ: او يفػػارؽ. ُيسػػ ؿ لػػو ا ؟ي ػػين صمػػامع زوجلػػو  ُػػ ف اإل الػػ ط 

الػػدوج تنليس ػػا ُػػ ف الساضػػ  ينلػػق عليػػو  والساضػػ  ظملػػ  اللنليػػق ا ىػػذه ال ػػ رة  وظملػػ  الفسػػخ  ملػػاذا ظملػػ  
اللنليق؛ لف الساعلة: اف مذ وج  عليو ع   تلخلو النيابة ُيإل واملنع ُ ف الساضػ  يسػـ  مسامػو  والنػ ؽ 

 تلخلو النيابة.
 متن ****** ال
 :الرَّاًبعي اٍلًجنىايىاتي كىاٍلمىعىاًصي .ْ

 [أىٍك عىلىى اٍلمىاًؿ.ّ[أىٍك عىلىى اٍْلىٍعضىاًء ]ِ[عىلىى النػٍَّفًس ]ُاٍلًجنىايىةي ًإمَّا ] .أ 



 

  

248 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 اٍلًجنىايىةي عىلىى النػٍَّفًس: .ُ
ا فػىييوًجبي اٍلقً  .أ  .ًإمَّا عىٍمدن  صىاصى
يىةى: .ب   أىٍك ديكنػىهىا فػىييوًجبي الد 

.ا ٍػنىا عىشىرى أى  .ُ  ٍلفى ًدٍرىىمو
ًبًل. .ِ  أىٍك ًمائىةن ًمنى اٍْلً
 أىٍك ًمائػىتىا بػىقىرىةو. .ّ
 أىٍك أىٍلفى شىاةو. .ْ

 كىاٍلًجنىايىةي عىلىى اٍلبػىٍعًض: .ِ
 ًإٍف كىانىتٍ  .أ 

يىةي. .ُ ٍنسىاًف ًمٍنوي كىاًحده فىًفيًو الد   ًإٍذىىابى مىا ًفي اٍْلً
يىةي. .ِ  كىمىا ًمٍنوي ا ٍػنىاًف فىًفيًهمىا الد 
يىةي.كىمىا ًمٍنوي أى  .ّ  ٍربػىعىةه فىًفيهىا الد 
يىةي  .ْ  كىمىا ًمٍنوي عىشىرىةه فىًفيهىا الد 

 كىًفي كيلٍّ ًبًحسىاًبًو.
ا فىًفيًو اٍلقً  .ب  ًإٍف كىانىًت اٍلًجنىايىةي عىٍمدن ، كىكىذىًلكى كيل، ًجنىايىةو.كى  صىاصي

ًثيرىةه: .ب   كىأىمَّا اٍلمىعىاًصي فىًهيى كى
 حىد،:أىٍعظىميهىا الز نىا، كىيىًجبي ًبًو الٍ  .ُ

 لًٍلميٍحصىًن: الرٍَّجمي. .أ 
 :كىاٍلًبٍكرً  .ب 

ٍلدي ًمائىةن. .ُ  اٍلجى
ِ. .  كىتػىٍغرًيبي عىاـو
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. .ج   كىاٍلعىٍبدي عىلىى ًنٍصًفًو ًبالى تػىٍغرًيبو
 كىالل وىاطي ًمثٍػليوي. .ِ
ةن. .ّ ـه ميوًجبه لًٍلحىد   ىمىانًينى جىٍلدى : ميحىرَّ هىا اٍلقىٍذؼي  كىًمنػٍ
هىا: شيٍربي اٍلخىٍمًر: ميحىرَّ  .ْ  ـه، ييحىد، شىارًبيوي  ىمىانًينى.كىًمنػٍ
هىا السَّرًقىةي: ميحىرَّمىةه  .ٓ  كىًمنػٍ

 ميوًجبىةه لًٍلقىٍاًع. .أ 
 كىضىمىاًف مىا أيًخذى. .ب 

ـه، ميحىتَّمه ًفيًو: .ٔ هىا قىٍاعي الاَّرًيًق: ميحىرَّ  كىًمنػٍ
 قػىٍتلي مىٍن قػىتىلى، كىصىٍلبيوي. .أ 
 كىتىٍشرًيديهي. كىنػىٍفيي مىٍن لىٍم يػىٍقتيلٍ  .ب 

هىا  .ٕ ـه: يػيقىاتىلي مىٍن فػىعىلىوي.كىًمنػٍ مىاـً كىاٍلخيريكجي عىلىٍيًو ميحىرَّ  اٍلبػىٍغيي عىلىى اٍْلً
هىا الر دَّةي: ميحىرَّمىةه ميوًجبىةه لًٍلقىٍتًل ًإٍف لىٍم يػىٍرًجٍع. .ٖ  كىًمنػٍ
ٗ. : هىا الس ٍحري  كىًمنػٍ

 يىٍكفيري فىاًعليوي. .أ 
 كىيػيٍقتىلي ًإٍف لىٍم يػىٍرًجٍع. .ب 

 كىكيل، مىٍعًصيىةو: .َُ
ريهي.ًفيهى  .أ   ا حىد  فىالى شىٍيءى ًفيهىا غىيػٍ
ػ: .ب  ًإٍف كىافى ًفيهىا كىفَّارىةه كى  كى

 كىٍطًء الصَّاًئًم ًفي رىمىضىافى. .ُ
ِ. .  كىكىٍطًء اٍلميظىاًىًر، كىنىٍحًو ذىًلكى

ريىىا.  =فػىلىٍيسى ًفيهىا غىيػٍ



 

  

250 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. .ج   كىًإالَّ فىًفيهىا التػٍَّعزًيري
 *** الشرح ***

 انلسا  ق السسب الرابع وى  النايات وامل اص . اٍلمىعىاًصي(:قولو: )الرَّاًبعي: اٍلًجنىايىاتي كى 
ػػاؿً قولػػو: ) ث ثػػة: علػػى الػػنفق  او  (:اٍلًجنىايىػػةي: ًإمَّػػا عىلىػػى الػػنػٍَّفًس، أىٍك عىلىػػى اٍْلىٍعضىػػاًء، أىٍك عىلىػػى اٍلمى

 على الع ا   او على املاؿ  وبلا بالناية على النفق.
يىػةى: ا ٍػنىػا عىشىػرى اٍلًجنىايىةي عىلىى النػَّ قولو: ) ػا فػىييوًجػبي الد  ، أىٍك ديكنػىهى ا فػىييوًجػبي اٍلًقصىػاصى ٍفًس: ًإمَّا عىٍمػدن

ػػاةو  بًػػًل، أىٍك ًمائػىتىػػا بػىقىػػرىةو، أىٍك أىلٍػػفى شى ، أىٍك ًمائىػػةن ًمػػنى اٍْلً ػػمو تػػاؿ: النايػػة علػػى الػػنفق:  مػػا عقػػًلا او  (:أىلٍػػفى ًدٍرىى
 قػل يسسػقو الفس ػا   ق تسػقم: خنػي  وعػعو عقػل  لكػذ الكلػاب ليست عقًلا. وىنا مل يف ا؛ لف غ  ال

للقعلػػلئ  والفػػرؽ بػػم اجلنػػي وعػػعو ال قػػل ُػػرؽ لػػيق بكثػػ  ا الحكػػاـ امل،تعػػة عليػػو  ُسػػاؿ:  مػػا عقػػل او غػػ  
 عقل.

ا فػىييوًجػبي اٍلًقصىػاصى قولو: ) -فس ػا  الس ػاص بشػروطو يػذ رىا ال (:اٍلًجنىايىةي عىلىى النػٍَّفًس: ًإمَّا عىٍمدن
حػػق  ؟  ُسلػػا ال قػػل يثعػػت ُيػػو الس ػػاص  والس ػػاص حػػق هلل صمػػ  تنفيػػذه اـ حػػق لوليػػا  الػػلـ-رمح ػػب اهلل

 لوليا  اللـ.
بًػػًل، أىٍك ًمائػىتىػػا بػىقىػػرىةو، أىٍك قولػػو: ) ، أىٍك ًمائىػػةن ًمػػنى اٍْلً ػػمو ػػرى أىلٍػػفى ًدٍرىى يىػػةى: ا ٍػنىػػا عىشى ػػا فػىييوًجػػبي الد  أىٍك ديكنػىهى

او دوهنا ي ين دوف عقل  ُي ج  اللية  واللية ى  اثنا عشر الف درىػب  او ما ػة مػذ اإلبػا  او  (:أىٍلفى شىاةو 
مئلا بسرة  او الف عاة  ذ ر اربع وبس  اجلامق وىػ : الػذى   الػف مثسػاؿ مػذ الػذى   ُ ػذه اجلقسػة ىػ  

نسػ ؿ: طُمػ وف بػم دُػع اص ؿ اللية  بالنسعة لل ناية غ  ال قل اللية جت  على ال اتلة اي ع عات الاين  ُ
اللية مذ اإلبا. ُ ذا اخلػاروا اإلبػا يػلُ  ف ما ػة مػذ اإلبػا  و ذا اخلػاروا العسػر يػلُ  ف مػا لم مػذ العسػر  و ذا 

،  ٕ٘.ٗاخلاروا ال نب يػلُ  ف الػف مػذ الشػياه  و ذا اخلػاروا الػذى  يػلُ  ف الػف مثسػاؿ  واملثسػاؿ ال احػل )
= ٕٓٓٓٔ×  ٜٚ.ٕجراـ،  ) ٜٚ.ٕا ث ث جراـ )درىب واللرىب تسريعً لف ذ الف ة ُ لي ب اثنا عشر ااو م

 يل ، بسليا  ىذا بالنسعة لل ناية على النفق  والناية على النفق ي ػين   ٖٙجراـ،  ي ين دوف الػ ) ٖٓٗٙ٘
نا عقل وغ  عقل.  السلا  وعُر
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يىػةي، كىمىػا ًمٍنػوي كىاٍلًجنىايىةي عىلىى اٍلبػىٍعًض: ًإٍف كىانىٍت ًإٍذىىابى مىا ًفي اقولو: ) ٍنسىاًف ًمٍنوي كىاًحػده، فىًفيػًو الد  ٍْلً
يىػةي، كىًفػي كيػ ػا الد  يىػةي، كىمىػا ًمٍنػوي عىشىػرىةه فىًفيهى ػا الد  يىةي، كىمىػا ًمٍنػوي أىٍربػىعىػةه فىًفيهى ػاًبوً ا ٍػنىاًف فىًفيًهمىا الد  النايػة  (:لٍّ ًبًحسى

ع ع.  قػا لػ  جػو علػى  نسػاف ُسنػع لػو اصػعع  او تنػع على مػا دوف الػنفق  تػاؿ املؤلػف: والنايػة علػى الػ
حػا احػػ اؿ؛  مػا اف تكػػ ف عقػل  او خنػػي  ُعػلا املؤلػػف اوً  مبػا صمػػ  ا  ؟يػله  او ُسػػي عينػو  ُقػػا ادكػب ُي ػػا

اجلنػي وىػػ  الليػة  عنػػل  ذىػاب ع ػػ  مػذ اع ػػا  اإلنسػاف الظػػاىرة تػارة ن جػػ  ا ذلػ  ال  ػػ  الليػة  املػػة  
ية  وتارة ن ج  ثلػث الليػة  وتػارة ن جػ  ربػع الليػة  وتػارة ن جػ  ُعشػر الليػة  وتػارة وتارة ن ج  ن ف الل

ن جػ  ثلػث ُعشػر الليػة  وتػارة ن جػ  ن ػف ُعشػر الليػة  والساعػلة ا ىػذا: اف تنظػر  ق ىػذا ال  ػ  انجمػػين 
ة  املػة  و ف  ُ ف مل يكذ لو مثيا ى  ع   واحل ُ ين عليو ُفيو الليػ ؟عليو  بلف اإلنساف ُيو مذ مثيلو  ب

 ػػاف ع ػػ اف ُ ػػين علػػى احػػلشما ُن ػػف الليػػة  و ف  ػػاف ث ثػػة ثلػػث الليػػة  و ف  ػػاف ارب ػػة ربػػع الليػػة  و ف  
 اف عشرة ُعشر اللية  نعػلا اوً  مبػا ُيػو الليػة  املػة  تػاؿ:  ف  انػت  ذىػاب مػا ا اإلنسػاف منػو واحػل ُفيػو 

ر  ىػذا ُيػو الليػة  املػة  ومػا منػو اثنػاف ُي قػا الليػة اللية  ومثالػو:  ذا اذىػ  النػف  لػو مػذ ال ظػب  او الػذ 
وا ال احػػل من قػػا ن ػػف الليػػة مثػػا: ال ػػم  واليػػل  والرجػػا  والذف  والشػػفو  ومػػا منػػو ارب ػػة ُفي ػػا الليػػة وا 
ال احل ربػع الليػة مثػا: الجفػاف  والىػلاب وىػ  الشػ ر الػذي ينعػت علػى الجفػاف  عنػلنا ارب ػة ُػ ذا ذىػ  

و ربػػع الليػػػة  ومػػا منػػو عشػػػرة ُفيػػو الليػػػة  املػػة وا ال احػػل ُعشػػػر الليػػة مثػػػا: اصػػابع اليػػػليذ جفػػذ واحػػل ُفيػػػ
واصػػابع الػػرجلم  ُػػ ذا تنػػع اصػػعً ا واحػػًلا ُفيػػو ُعشػػر الليػػة  ونديػػل علػػى ىػػذا مػػا ُيػػو ثلػػث ُعشػػر الليػػة مثػػا: 

اللية  وما ُيػو ن ػف ُعشػر  السملة ال احلة  ُ ف الصعع ُيو ث ثة اناما ُ ذا تنع واحل من ا ُفيو ثلث ُعشر
 اللية اسملة اإل اـ؛ لف اإل اـ ُيو اسمللاف ُسط  تاؿ: وا  ا  سابو.

ػػذىًلكى كيػػل، ًجنىايىػػةو قولػو: ) ، كىكى ا، فىًفيػػًو اٍلًقصىػاصي انىػػًت اٍلًجنىايىػػةي عىٍمػػدن ًإٍف كى الس ػاص يثعػػت ا تنػػع  (:كى
 ذلػ  بشػػروط يػذ رىا الفس ػا    رمػػ  اف الع ػا   ُػ ذا تنػع عػػ ص يػل عػ ص عقػػًلا يثعػت الس ػاص ا

 نسلنرد ا ذ رىا.
 ف  ػاف مػراده ذلػ   ثعػات  ؟ىػا مػراده  ػا جنايػة يثعػت ُي ػا الس ػاص (:كىكىذىًلكى كيل، ًجنىايىػةو قولو: )

الس اص ا  ا الراح ُ ذا املش  ر مذ املذى  خ ُػو  ُاملشػ  ر مػذ املػذى  اف الُػرح   ت ػاص ُيػو    



 

  

252 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ح ينل    ق عظب:  امل ض ة؛ لف ما س اه يس ل ف: ي    ا سليفا  ُيػو مػذ غػ  حيػف. ي ػين  ذا  اف الر 
 جتاوز  ُ  يثعل ف الس اص    ا الرح الذي ينل    ق عظب.

ػػد،، لًٍلميٍحصىػػًن الػػرٍَّجمي،قولػػو: ) ػػا الز نىػػا، كىيىًجػػبي بًػػًو اٍلحى ًثيػػرىةه: أىٍعظىميهى كىاٍلًبٍكػػًر  كىأىمَّػػا اٍلمىعىاًصػػي فىًهػػيى كى
ٍلػػدي ًمائىػػةن، كىتػىٍغرًيػػبي عىػػاـو  امل اصػػ   ثػػ ة لكن ػػا علػػى ث ثػػة اتسػػاـ  طعً ػػا اللسسػػيب ب ػػلة اعلعػػارات  عنػػلنا  (:اٍلجى

تسسيب باعلعار ال  ا ر والكعا ر  و ل ا عظيقة  قا تاؿ ب ع السلف:   تنظر  ق ص ر امل  ية ولكذ انظر 
يب الذي يُذ ر ىنػا ىػ  اللسسػيب: اف امل  ػية  مػا م  ػية اوجػ   ق عظقة مذ ع يت جا وع . لكذ اللسس

الشػػػارع ُي ػػػا حػػػًلا  وم ػػػو ذلػػػ  ي ػػػين ج ػػػا الشػػػرع ُي ػػػا عس بػػػة حمػػػلدة ُ ػػػذا تُنفػػػذ ُي ػػػا ال س بػػػة احملػػػلدة و  
 يل اوز.

 الثاين: م  ية ج ا الشرع ُي ا  فارة  ُ ذه يك ف ُي ا  فارة و  يُداد علي ا.
 الشرع ُي ا حًلا و   فارة ُ ذه ُي ا الل دير  وسييِ.الثالث: م  ية مل صم ا 

ًثيرىةه: أىٍعظىميهىا الز نىا، كىيىًجبي ًبًو اٍلحىد، قولو: ) الدنا مذ الن ع الوؿ الذي ُيو  (:كىأىمَّا اٍلمىعىاًصي فىًهيى كى
ة وت ريػ  عػاـ. والػرجب تػاؿ: احمل ػذ الػرجب  والعكػر اللػل ما ػ ؟ادل  ُقػا ال س بػة الػل حػلدىا الشػرع ا الدنػا

ثابػػت؛ لف ب ػػع النػػاس يشػػك  ا اعػػيا  ثابلػػة ا الشػػري ة  ُػػالرجب ثعػػت ا الشػػري ة بيدلػػة  ثػػ ة  ثعػػت عػػذ 
انو تاؿ:  اف ُيقا اُندؿ كية الرجب  ُرجب رس ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلب ورننػا ب ػله  -رض  اهلل عنو–عقر 

ذمل الرجب ا  لاب اهلل  ُي ػل ا بػ،ؾ ُري ػة اندحػا اهلل. وتػل  واخشى  ف طاؿ بالناس زماف اف يس ؿ تا ا:  
حملث مل ب  ُلقػا ذ ػر ىػذا  ُوجػل اآلف ا زماننػا وتعػا زماننػا مػذ  -رض  اهلل عنو–ضل ا ووجل ىذا  وعقر 

يس ؿ:   ذمل الرجب ا  لاب اهلل  ُ ل ا بذل   وايً ا ثعػت الػرجب ا سػنة النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلب  ُػ ف 
 قا ا –نيب صلى اهلل عليو وسلب رجب ماعدًا  ورجب ال املية  ورجب الي  ديم  وتاؿ صلى اهلل عليو وسلب ال

ت ُارن ا،: -ال  ي م   ورجب ال  ابة مذ ب له  ُل  تاؿ تا ا: )واغلو يا اُنيق  ق امراة ىذا ُ ف اعُ،
رضػػ  اهلل –هلل عليػػو وسػػلب  اجللفػػا  تػػل يكػػ ف ادكػػب منسػػ ًخا. نسػػ ؿ:    ال ػػ ابة رنػػ ا مػػذ ب ػػله صػػلى ا

 .-عن ب
:)  اف يُ رب  ق بلل كخر مللة سنة. قولو: )كىتػىٍغرًيبي عىاـو
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الداين الذي ثعت عليو الدنا؛ تارة يرجب  وتارة صملػل ما ػة مػع  (:كىاٍلعىٍبدي عىلىى ًنٍصًفًو ًبالى تػىٍغرًيبو قولو: )
 ُال عل يلن ف اللل و  يلن ف الل ري . ت ري   وتارة صملل لسم جللة وى  ال عل و  ي رب 

ي ين اف الل اط عس بلو   س بة الدنا  ُاملش  ر مذ املذى : اف عس بػة اللػ اط   (:كىالل وىاطي ًمثٍػليوي قولو: )
حم ػػًنا ُ س بلػػو الػػرجب  و ف  ػػاف غػػ  حم ػػذ ُ س بلػػو  -عيػػاًذا بػػاهلل-الدنػػا  ُػػ ف  ػػاف الػػذي اتػػى اللػػ اط   س بػػة 

 ي   وىناؾ مذ ال لقا  مذ يرى خ ؼ ىذا مذ الت اؿ.اللل مع الل ر 
ةن قولػػو: ) ٍلػػدى ػػانًينى جى ػػد   ىمى ـه، ميوًجػػبه لًٍلحى ػػرَّ : ميحى ػػا اٍلقىػػٍذؼي هى -السػػذؼ ىػػ  رمػػ  اإلنسػػاف بالدنػػا  (:كىًمنػٍ

يسػ ؿ علػى عػ ص:  نػو زاف. ورمػ  ذلػ   ُالسػذؼ حمػـر وم جػ  لل ػل   ذف ىػ  مػذ امل اصػ   -وال ياذ باهلل
ُي ػػا ادػػل  وحػػّله لػػانم جلػػله  والسػػذؼ طمللػػف عػػذ سػػا ر ادػػلود اف السػػذؼ حػػق للقسػػذوؼ  الػػذي ثعػػت 

   ىػ  حػق هلل  ؟وادلود الخرى حق هلل ت اق  الدنا حق هلل  ل  ح ا الدنا بال،اض  ُ ا ىذا يسسط ادػل
ادػػل. ُ نػػو   عػػد وجػػا  خبػػ ؼ حػػل السػػذؼ ُ نػػو حػػق للقسػػذوؼ  ُلػػ  تػػاؿ املسػػذوؼ: انػػا   اريػػل املنالعػػة ب

 ضُمل.
ػػػانًينى قولػػػو: ) ػػػارًبيوي  ىمى ػػػد، شى ـه، ييحى ػػػرَّ ٍمػػػًر: ميحى ػػػا شيػػػٍربي اٍلخى هى اجلقػػػر ىػػػ  الشػػػراب املسػػػكر  ىػػػذا  (:كىًمنػٍ

ضػابناف لل قػػر    بػػل مػػذ اجلقاع قػػا: الشػػراب  واملسػػكر  ُػػ ف  ػػاف الشػػ   غػػ  مسػػكر ُلػػيق خبقػػر  ولػػ   
ا يُلناوؿ عذ غ  طريق الشػرب ىػا ُيػو ادػل اـ ُيػو الل ديػر مػع  اف اصً    يلناوؿ ُليق خبقر  واخلُلف ُيق

  واجلقػػر سػػػ ا   ػػاف الػػػذي ُيسػػكر مػػػذ ىػػذا الشػػػراب السليػػا او الكثػػػ   ُالشػػراب الػػػذي ؟ا تفػػاؽ علػػى  رظمػػػو
يسػػكر  ثػػ ه و  يسػػكر تليلػػو  يسػػ ؿ: لػػ  عػػربت مػػذ ىػػذا لػػ، ضم ػػا السػػكر  امػػا لػػ  عػػربت منػػو ربػػع لػػ،   

الػػ اب: ضُمػػل؛ لف ادػػل مل لػػق بشػػرب املسػػكر    ؟رب منػػو تنػػرة ومل يسػػكر ىػػا ضُمػػل اـ  ضم ػػا اللػػ،. ُشػػ
 بالسكر.

هىا السَّرًقىةي: ميحىرَّمىػةه، ميوًجبىػةه لًٍلقىاٍػًع، كىضىػمىاًف مىػا أيًخػذى قولو: ) والسػرتة مػذ امل اصػ  الػل ُي ػا  (:كىًمنػٍ
لقػع ُيػو امػػراف: السنػع وىػ  حػػق ملػذ ُسػرؽ منػػو حػل  تػاؿ: حمرمػػة م جعػة للسنػع  وضػػقاف مػا ُاخػذ. السػػارؽ صم

حق هلل ت اق  لكذ عرطو على ال  ي  مػذ املػذى  منالعػة املسػروؽ باملػاؿ  ُلػ   ؟املاؿ اـ ى  حق هلل ت اق
ػػع دعػػ ى علػػى السػػارؽ ينالػػ  باملػػاؿ  تػػاؿ: ُػػ ف سػػرؽ مػػين املػػاؿ اطالعػػو بػػرد املػػاؿ. وثعػػت  جػػا  الشػػ ص وُر
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اح  املػػاؿ: انػػا اريػػل مػػايل ُسػػط و  اريػػل اف تسن ػػ ا يػػله. ُ ػػا لػػو حػػق ا عليػػو ذلػػ  وجػػ  السنػػع  تػػاؿ صػػ
   يؤخذ ت لو ا ذل    ذف يؤخذ ت لو ُسط ا ت ية انو طال  باملاؿ   ذف ى  ليق حق للقسروؽ. ؟ذل 

حق للقسروؽ  ُ ذا  اف صاح   ؟المر الثاين: ضقاف ما ُاخذ  وال قاف حق هلل اـ حق للقسروؽ
 مالو ُالمر  ليو.املاؿ   يريل 

}َوالَسػػارُِؽ َوالَسػػارَِتُة َُػػاْتنَُ  ا اَيْػػِليَػُ َقا تػػاؿ اهلل عػػد وجػػا:  قولػػو: )السَّػػرًقىةي: ميحىرَّمىػػةه ميوًجبىػػةه لًٍلقىاٍػػًع(:
 ؟ؿ: مػذ الرسػغاو تػا ؟  ىػا تػاؿ: مػذ املراُػق[َٖٛجدَاً  مبَا َ َسَعا َنَكاً  ِمػَذ اللَػِو َواللَػُو َعدِيػٌد َحِكػيٌبع ماملا ػلة: 

}يَا اَيػاَ ا الَػِذيَذ كَمنُػ ا ِ َذا ُتْقػُلْب ِ َق الَ ػَ ِة َُاْغِسػُل ا ُوُجػ َىُكْب َواَيْػِلَيُكْب ِ َق اآلية مل تسيل منلسة  وا ال ض  : 
ػػق اـ  [ٙاْلَقرَاُِػػِقع ماملا ػػلة:  ا املنلػػق ضمقػػ ؟  ىػػا رمقػػا املنلػػق علػػى املسيػػل ُنسػػ ؿ: يُسنػػع السػػارؽ مػػذ املُر

 على املسيل  ذا اتفسا ادكب وىنا مل يلفق ادكب  ادكب ىنا تنع  وىناؾ غسا.
 املسيػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػى امحلػػػػػػػػػػػػػو واملنلػػػػػػػػػػػػػق

 

 امل لقػػػػػػػػػػػػػػل حكقػػػػػػػػػػػػػػو اتفػػػػػػػػػػػػػػاؽ عنػػػػػػػػػػػػػػل ***
 

ُادكب ىنا اخللف  ُ  ي   محا املنلق على املسيل  والنيب صلى اهلل عليو وسلب ملا تنع تنع مذ 
 املف ا الذي ى  مف ا الكف.

ػػػتَّمه ًفيػػػًو قػىٍتػػػلي مىػػػٍن قػىتىػػػلى، كىصىػػػٍلبيوي، كىنػىٍفػػػيي مىػػػٍن لىػػػٍم يػىٍقتيػػػٍل كىًمنػٍ قولػػػو: ) ـه، ميحى ػػػرَّ ػػػا قىاٍػػػعي الاَّرًيػػػًق: ميحى هى
يػػو عس بػة ادػػل ايً ػا  وتنػػاع النريػق ىػػب الػذيذ ي رضػػ ف للنػػاس ا  (:كىتىٍشػرًيديهي  تنػػع النريػق حمػػـر  حمػلب ُيػػو ُو

ة   سرتة  ي ين ع ابات مسل ة تس ل وتسػل لؼ اخػذ امػ اؿ ال  را  او ا العنياف وي  ع هنب املاؿ  اىر 
 -رمحػو اهلل–تػاؿ: تلػا مػذ تلػا وصػلعو.  ػ ـ املؤلػف ىنػا  ؟الناس ُ ػؤ   ىػب تنػاع النريػق  مػا ىػ  عسػ بل ب

ليق على املش  ر مذ املذى   تاؿ: تلا مذ تلا وصلعو  ونف  مػذ مل يسلػا وتشػريله. ج ػا املؤلػف ال س بػة 
ي ىػا ىنػػاؾ روايػة ا املػػذى   ػذا  لكػذ ال ػػ ي  مػذ املػػذى  وىػ  الػذي اخػػذوا بػو تفسػػ  عسػ بلم و  ادر 

}ِ سَمَػػا َجػػدَاُ  الَػػِذيَذ ضُمَػػارِبُ َف اللَػػَو َوَرُسػػ َلُو َوَيْسػػَ ْ َف ِا اْلَْرِض ََُسػػاًدا َاْف يُػَسلَػلُػػ ا َاْو اآليػػة ا تػػ ؿ اهلل عػػد وجػػا: 
َفْ ا ِمَذ اْلَْرِضع ماملا لة: ُيَ َلُع ا َاْو تُػَسَنَع اَْيِلي   ىذه اربع عس بات  ىػذه [ِٖٖ ْب َواَْرُجُلُ ْب ِمْذ ِخَ ٍؼ َاْو يُػنػْ

تال :     ا صنف لو عس بلو. اما مذ تلا ومل ييخذ املاؿ ُ س بلو السلػا  ومػذ  ؟ال س بات الربع جتلقع ُي ب
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يسلا ُ س بلو تُسنع يله اليقو ورجلو اليسرى  ومذ تلا واخذ املاؿ ُ س بلو يُسلا وُي ل   ومذ اخذ املاؿ ومل 
 مل يسلا ومل ييخذ ماً  و سما اخاؼ السعيا ُ س بلو النف  مذ الرض بيف ُيشردوا ُ  ُي،  ف ييووف  ق بلل.

ـه، يػيقىاتىػلي مىػٍن فػىعىلىػوي قولو: ) ػرَّ ، كىاٍلخيػريكجي عىلىٍيػًو: ميحى مىػاـً هىا اٍلبػىٍغيي عىلىى اٍْلً ومػذ امل اصػ  الع ػ   (:كىًمنػٍ
على اإلماـ واجلروج عليو  واجلروج على اإلماـ حمـر  وصمر على المة وي ت وم ا   و  ارث وسػف  دمػا   

وىػػذا ىػػ    و  طمػػرج علػػى  مامػػو  وحػػذا ينع ػػ  علػػى املسػػلب اف يسػػقع وينيػػع لػػ يل المػػر  وا  يفػػارؽ القاعػػة
ُػػ ف   لف ىػػذا الظلػػب ولػػ  ح ػػاو ف جػػاروا؛  ف ظلقػػ ا   طمرجػػ ف علػػى ا قػػل ب و ُػػ هنب   طريػػق اىػػا السػػنة

عاتعة اجلروج ومفاسل اجلروج ى  اعل مذ مفاسل ىذا الظلب  وىذا امر مػذ تػرا اللػاريخ وتػرا ال اتػع راى ذلػ  
راي ال م  راى  يف ت،ت  املفاسل ال ظيقة على اجلروج على و ة الم ر س ا   ان ا عللة او  ػان ا ظػاملم  

ظػػاىر اف اجلػػروج عليػػو مفسػػلة لكػػذ حػػىت اجلػػروج علػػى ويل المػػر الظػػامل ُػػ ف مػػا ي،تػػ  عليػػو مػػذ  ال ػػلؿ امػػره
اضػػ اؼ مػػا ي،تػػ  عليػػو دمػػا يػػراد بػػو مػػذ امل ػػام  واتػػرا  ف عػػئت ا اللػػاريخ   املفاسػػل والشػػرور وسػػف  الػػلما 

يساتػػا مػػذ  ُلنػػة ابػػذ العػػ ث لػػ،ى  يػػف ح ػػلت مفاسػػل عظيقػػة وسػػفكت الػػلما  بسػػع  ىػػذا المػػر  تػػاؿ:
 ُ نو يساَتا حىت يف   ويرجع  ق الناعة.  ُ لو. ُقذ خرج على اإلماـ

هىا الر دَّةي: ميحىرَّمىةه ميوًجبىةه لًٍلقىٍتػًل، ًإٍف لىػٍم يػىٍرًجػعٍ قولو: ) ومن ػا الػردة حمرمػة وىػذا امػر مسنػ ع بػو  (:كىًمنػٍ
لػػو اف يكفػػر بػػاهلل عػػد وجػػا  ومػػذ امل ػػا   ا الشػري ة  ومػػذ امل لػػـ  مػػذ الػػليذ بال ػػرورة اف اإلنسػػاف   صمػ ز 

الػل يُعللػى  ػا اإلنسػاف اف يػرى ا ب ػع الزمػػاف اُنػاس يس لػ ف:  ف اإلنسػاف حػر ا الكفػر واإلسػ ـ  ف عػػا  
يؤمذ و ف عا  يكفر  واف ىػذا   يُ اتػ  عليػو يػـ  السيامػة. ىػذا   عػ  انػو امػر خنػي عظػيب وديػذ اإلسػ ـ 

)والػذي نفسػ  بيػله   يسػقع ر ي ػ دي و  ن ػراين     اهلل عليو وسػلب:  ُرض على  ا  نساف  تاؿ صلى
  نسػػيؿ اهلل عػػد وجػػا اف ظميلنػػا علػػى اإلسػػ ـ والسػػنة  تػػاؿ: الػػردة حمرمػػة يػػؤمذ ر     ػػاف مػػذ اصػػ اب النػػار،

 ق م جعػػة للسلػػا  ف مل يرجػػع. الػػردة ختللػػف عػػذ سػػا ر ادػػلود انػػو يسػػللاب ُي ػػا ث ثػػة ايػػاـ  ُػػ ف تػػاب رجػػع 
 اإلس ـ و  يُسلا و ف مل يرجع ُ نو يُسلا.

ا:   كىنا قضية مهمة جدن
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ادلود   تساـ    مذ ِتعا اإلماـ او نا عو  ُ  ييِ  نساف ويسيب ادل على غ ه  او يسيب ادػل حػىت 
بادػل. على نفسو  ي ين ل  ُرضنا اف  نسانًا سػرؽ   تػاب  ق اهلل عػد وجػا  وتػاؿ: انػا اريػل اف اط ػر نفسػ  

   صم ز لو ذل ؛ لف ادلود   صم ز اف يسيق ا    اإلماـ او نا عو. ؟ُ ا صم ز لو اف يسنع يله
: يىٍكفيػػري فىاًعليػػوي، كىيػيٍقتىػػلي ًإٍف لىػػٍم يػىٍرًجػػعٍ قولػػو: ) ػػٍحري ػػا الس  هى ىػػذا ايً ػػا مػػذ امل اصػػ  وىػػ  السػػ ر  (:كىًمنػٍ

نَػػٌة  َُػػَ  َتْكُفػػْرع }َوَمػػا يػُ وىػػ   فػػر بػػاهلل عػػد وجػػا  تػػاؿ اهلل عػػد وجػػا:  َ ل َقػػاِف ِمػػْذ َاَحػػٍل َحػػىَت يَػُسػػ َ  ِ سَمَػػا رَمْػػُذ ُِلػْ
ي ا مسا ا وتف ي ت عنل الص اب ا مسيلة  ذا  ػاف السػ ر  ػرد عسػات  واعػيا  مػذ [ٕٓٔمالعسرة:    ُو

اللفريػػق بػػم ىػػذا السعيػػا  ُػػ هنب يس لػػ ف:   يكفػػر مب ػػرد ذلػػ   ف مل يسػػل لو. لكػػذ السػػ ر الػػذي ضم ػػا بػػو 
. ورمػ  ذلػ   الدوجم  ال رؼ وال نف و ذل  يس ل ف: مذ ير ػ  علػى القػاد ُينػ  بػو  او طماطػ  الن ػـ 

مػذ نػ اتع اإلسػ ـ  و  صمػ ز لننسػاف اف يسػل م بالسػ رة  وضمػذر  -نسيؿ اهلل الس مة وال اُيػة–ُ ف ىذا 
ب وم ل مػػا ب تػػػدداد ا امػػػ ر الػػػلنيا لكن ػػػا اإلنسػػاف مػػػذ ىػػػذا  ولألسػػػف ا ىػػذا الدمػػػاف جتػػػل اف النػػػاس ثسػػػاُل 

تػػنسص ا امػػ ر الػػليذ  ُل ػػل عػػ ص مثسػػف ورمبػػا يكػػ ف عنػػله عػػ ادات عليػػا ورمبػػا يكػػ ف صػػاح  من ػػ  
مرم ؽ   ي ،  ؤ   اللجالم مذ الس رة  وحىت ا ب ع وسا ا اإلع ـ جتل ع ص يُ لذ عذ نفسو س ا  

 ا  ُالس ر ضُمذر منو.باسب الساحر او باسب الروحاين او باسب  ذ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػيث  ولػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػق والسػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلير تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلره مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ***
 

 ُي ذر اإلنساف مذ الس ر وضمذر مذ الس رة  نسيؿ اهلل اف يعنا  يلىب واف يرده ا رم رىب.
 ٕٖالشريط: 
ريهي قولو: )  ُي ا حل. انل ينا مذ امل اص  الل (:كىكيل، مىٍعًصيىةو ًفيهىا حىد ، فىالى شىٍيءى ًفيهىا غىيػٍ
، فػىلىػػٍيسى قولػػو: ) ػػػوىٍطًء الصَّػػاًئًم ًفػػي رىمىضىػػافى، كىكىٍطًء اٍلميظىػػاًىًر، كىنىٍحػػًو ذىلًػػكى ػػا كىفَّػػارىةه كى ػػافى ًفيهى ًإٍف كى كى

ريىىا، كىًإالَّ فىًفيهىا التػٍَّعزًيري  و ف  انت ُي ا  فارة ُليق ُي ا غ ه  ومّثا ملػا ُيػو الكفػارة مبثػالم  تػاؿ:   (:ًفيهىا غىيػٍ
 ػػ ط  ال ػػا ب ا رم ػػاف. و فارتػػو  كفػػارة الظ ػػار علػػق رتعػػة  ُػػ ف مل صمػػل ُ ػػياـ عػػ ريذ مللػػاب م  ُػػ ف مل 
يسلنع ُ ط اـ سلم مسكيًنا  وت ؿ املؤلف ىنا يسيل ما اطلسو ا  لاب ال ياـ؛ لنو ا  لاب ال ػياـ اطلػق 

وط  املظػاىر. وتػل مػر و فارتػو علػق اف  الكفارة جت  بالقاع وىنػا تيػل ذلػ  بك نػو ا هنػار رم ػاف  تػاؿ: و 
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رتعة  ُ ف مل صمل ُ ياـ ع ريذ مللاب م  ُ ف مل يسلنع ُ ط اـ سػلم مسػكيًنا  تػاؿ: ورمػ  ذلػ  ُلػيق ُي ػا 
غ ىػػا. لػػيق ُي ػػا غػػ  الكفػػارة  و ف مل يكػػذ ُي ػػا حػػل و   فػػارة ُفي ػػا الل ديػػر  والل ديػػر ىػػ  الليديػػ  ب س بػػة  

 دير باللل ُ نو   يديل على عشرة اس اط  واملسػيلة حمػا خػ ؼ بػم اىػا ال لػب واملذى  يس ل ف:  ف  اف الل
 .-رمح ب اهلل–

 *** المتن ***
: اٍسػػػًتٍخرىاجي ذىلًػػػكى ًمػػػنى اٍلمىعىاًصػػػي، كىحيقيػػػوؽي اٍْلدىًمي ػػػينى، كىيىٍحتىػػػاجي ًإلىػػػى: ] .ٓ ػػػاًمسي ، ُاٍلخى ػػػاًكمو [حى
رىارو.ْ[كىيىًمينو، ]ّ[كىشيهيودو، ]ِ] ًإقػٍ  [كى
:أىمَّ  .أ   ا اٍلحىاًكمي فػىهيوى

ـي. .ُ مىا  اٍْلً
 أىٍك نىائًبيوي: .ِ

. .أ   قىاضو
ريهي. .ب   أىٍك غىيػٍ

 *كىنىٍصبيوي:
 فػىٍرضي ًكفىايىةو. .ُ
ا. .ِ  كىأىٍف يىكيوفى ميٍجتىًهدن

ًؼ اٍلمىٍشهيوًد ًبًو فىالى يػيٍقبىلي: .ب   كىأىمَّا الش،هيودي فػىيىٍختىًلفيوفى بًاٍخًتالى
 ًفي الز نىا ًإالَّ أىٍربػىعىةه. .ُ
 نىايىاًت كىاٍلحيديكًد ذىكىرىاًف.كىًفي اٍلجً  .ِ
 كىًفي اٍْلىٍموىاًؿ، كىمىا يػيٍقصىدي ًبًو: .ّ

ًف. .أ   رىجيالى
 أىٍك رىجيله كىاٍمرىأىتىاًف. .ب 
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: اٍمرىأىتىاًف. .ْ  كىًفيمىا الى يىاًَّلعي عىلىٍيًو الر جىاؿي
 كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىةي: .ٓ

 كىاًفرو ًفي غىٍيًر اٍلوىًصيًَّة ًفي السَّفىًر. .أ 
.كىالى فىاسً  .ب   قو
. .ج   كىالى صىًبيٍّ
. .د   كىالى عىديكٍّ
 كىالى كىلىدو. .ق 
 كىالى كىاًلدو. .ك 
 .وً كىعىاًشقو ًلمىٍعشيوقى  .ز 

 كىأىمَّا اٍليىًميني فىًفي: .ج 
 حىق  كيل  ميٍنًكرو. .ُ
 ًإذىا لىٍم تىكيًن اٍلبػىيػ نىةي حىاًضرىةن. .ِ
 فػىيىٍحًلفي بًاللًَّو. .ّ

رىاري، فىكيل، مىٍن أىقػىرَّ ًبحىقٍّ أيخً  .د  قػٍ  ذى ًبًو.كىأىمَّا اٍْلً
 *** الشرح ***

، قولػػػو: ) ػػػاًكمو : اٍسػػػًتٍخرىاجي ذىلًػػػكى ًمػػػنى اٍلمىعىاًصػػػي، كىحيقيػػػوؽي اٍْلدىًمي ػػػينى، كىيىٍحتىػػػاجي ًإلىػػػى: حى ػػػاًمسي اٍلخى
رىارو  ًإقػٍ ا ت لو: اسل راج ذل  مذ امل اص  وحس ؽ اآلدميم.  -رمحو اهلل-واعار املؤلف  (:كىشيهيودو، كىيىًمينو، كى

يو ع  الس ا   وىذا ى  الصا  ُالصا اف اإلنساف   صم ز اف اإلنساف    يسل ا حسو بنفسو  و سما يسلُ 
لو اف يسل ا حس تو  ذا ح لت منازعة   قا ل  طل  مذ ع ص ديًنا ُساؿ الش ص: ليق ل  ع    انا 

ً  او عػيًئا مػذ سلدت  الليذ. تاؿ: مل تسلدين. ىا صم ز لو اف يسل ا بنفسو  ػيف يسػرؽ منػو او صمػل لػو مػا
لػيق لػو ذلػ   الصػا اف يكػ ف ذلػ  عػ  الس ػا     ا مسػا ا اسػلثنيت مثػا اخػذ املػراة مػذ  ؟ىذا ُييخذه
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)خػػذي مػػا يكفيػػ  مػػاؿ زوج ػػا للنفسػػة ُ نػػو صمػػ ز اف تيخػػذ بػػامل روؼ  قػػا تػػاؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلب: 
فػر  مػذ ظفػر  ػق لػو عنػل غػ ه  ظفػر بػو ي ػين   وتسقى ىذه املسيلة عنل ال لقا  مسيلة الظووللؾ بامل روؼ،

رجا ل  عليو ديذ وجا  وصلى وسسنت منػو احملفظػة مػثً  و كنػت اف  ؟وجله و كذ لو  ُ ا لو اف ييخذه
   صم ز   ذف الظفر   صم ز    ما ورد ُيو ال از. ؟تس   املاؿ مذ ىذه احملفظة و رب  ىا صم ز ذل 

ػػقولػػو: ) ػػرىارو كىيىٍحتىػػاجي ًإلىػػى: حى ًإقػٍ ، كىشيػػهيودو، كىيىًمػػينو، كى ادػػا ب ىػػ  الساضػػ   والساضػػ   مػػا اف  (:اًكمو
يسػػلنل ا حكقػػو علػػى الشػػ  د او علػػى اليقػػم او علػػى  تػػرار املػػلعى عليػػو  وتػػ ؿ املؤلػػف: وضملػػاج  ق حػػا ب 

ا حمػػق مثػػا لػػ  وعػػ  د وظمػػم و تػػرار. يُ لػػب منػػو اف الساضػػ    ضمكػػب ب لقػػو  ي ػػين لػػ  اف الساضػػ  ي لػػب اف ُ نًػػ
ح ر الساض   لق العيع   رُُ ت اللع ى عنله  تاؿ: يا ُ يلة الشيخ ُ ف بػاع يل السػيارة. ُػينكر العػا ع 

      يس   الساض  ب لقو. ؟انو باع  والساض  ي لب ذل   ُ ا لو اف ضمكب ب لقو دوف ع  د و  بينات
ذا ُر ػت العينػة عنػل الساضػ   وجػا  املػلع  نيخذ مثاؿ على ثع ت ادق بالشػ  د واليقػم واإلتػرار:  

وتاؿ: يا ُ يلة الشػيخ الساضػ ! انػا اطلػ  مػذ ُػ ف ما ػة الػف لاير. ُيسػ ؿ للقػلعى عليػو: ىػا ىػذا صػ ي  
 ف اتػػر حكػػب عليػػو   ذف ىػػذا حكػػب بػػاإلترار  و ف انكػػر رج نػػا  ق املػػلع  نسػػ ؿ لػػو: عنػػلؾ بينػػة  ؟تسػػر  ػػذا
وىػػذا ادكػػب بالشػػ  د  و ف مل يكػػذ عنػػله عػػ  د رج نػػا  ق املػػلعى  ُػػ ف اح ػػر الشػػ  د حكقنػػا لػػو  ؟عػػ  د

عليػػو نسػػ ؿ:  لػػف بػػاهلل عػػد وجػػا انػػو لػػيق عليػػ  عػػ   حػػذا الشػػ ص. و  يُنلسػػا  ق ظمػػم املػػلعى عليػػو    
ُػ ف طلػ   ؟بنل  امللع   ُػ ذا مل يكػذ عنػله بينػة  نسػ ؿ لػو: لػيق عنػلؾ بينػة  ىػا نسػل لف املػلعى عليػو

 ف نس ؿ للقلعى عليو:  لف باهلل عد وجا. ُ ف حلف امللعى عليو برئ  ىذا حكب باليقم.ظميًنا ُحل  
ػػع املػػلعى عليػػو  ُسػػاؿ:   احلػػف.  وتػػل ضُمكػػب بػػاليقم عنػػل وج دىػػا وبػػ،ؾ اليقػػم النكػػ ؿ  ُػػ ف ُر
 ُيس ؿ لو الساض : احلف و   ت يت علي . تاؿ: لذ احلف. ُ ف مل ضملف ت ى عليو بػالنك ؿ  وىػذا ىػ 

 الرابع مذ مسلنلات الساض  ا ادكب  وىناؾ مسلنلات اخرى ا اح اؿ خاصة.
ريهي قولو: ) ، أىٍك غىيػٍ ـي، أىٍك نىائًبيوي، قىاضو مىا : اٍْلً اإلمػاـ الصػا انػو ىػ  الساضػ   لكػذ  (:أىمَّا اٍلحىاًكمي فػىهيوى

ى اهلل عليػػو وسػػلب  ػػاف النػػيب ملػػا اتسػػ ت العلػػلاف اإلسػػ مية واتسػػ ت اجل ُػػة اإلسػػ مية  ُفػػ  زمػػذ النػػيب صػػل
و ػاف ىػ  الساضػ   لكػذ ب ػل   و ػاف ىػ  السػلناف -بػير ىػ  وامػ -هلل عليو وسلب ى  اإلماـ العظب صلى ا
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ُيكػػػ ف ىػػػذا   صػػػار اجلليفػػػة ي ػػػم تاضػػػًيا  واحلػػػاج النػػػاس ا  ػػػا م ػػػر  ق تاضػػػ   ذلػػػ  ملػػػا اتسػػػ ت اجل ُػػػة
طم ص اإلمػاـ صػ حيات ىػذا الساضػ   يسػقيو الفس ػا   الساض  لو ال  حيات الل اعناىا لو اإلماـ  وتل

 مػػا اف ي ػػم الساضػػ  ا عقػػـ  النظػػر وا عقػػـ  ال قػػا  او خ ػػ ص ال قػػا وخ ػػ ص النظػػر  او خ ػػ ص 
ال قػػػا وعقػػػـ  النظػػػر  وىكػػػذا  ُقػػػثً  تػػػل ي ػػػم الساضػػػ  ويسػػػ ؿ: انػػػت تػػػاض خمػػػلص ُسػػػط بس ػػػايا الحػػػ اؿ 

خملص بس ايا الح اؿ الش  ية ا ىػذا العلػل   تػاؿ: او غػ ه.  الش  ية. وتل طم  و ايً ا مكانًا ُيك ف 
ىا ظمكذ اف يك ف ادا ب ا الس ية الذي ينفػذ حكقػو ويُلػـد بػو اجل ػـ   ؟ يف يك ف ادا ب غ  الساض 

ا صػػ رة الل كػػيب  ذا اخل ػػب رجػػ ف  ُسػػا : نل ػػا ب  ق  ؟لػػيق اإلمػػاـ ولػػيق الساضػػ  الػػذي عينػػو اإلمػػاـ
الفػػػ ف دمػػػذ ي ػػػل  للس ػػػا   ي ػػػين رجػػػا عنػػػله علػػػب عػػػرع  واىػػػا للس ػػػا   ُاحلكقػػػا  ليػػػو  ُػػػ ف. و ػػػاف ىػػػذا

 وتراضيا  كقو ُ كقا بين قا نفذ حكقو بين قا.
ي ػػين صمػػ  علػػى اإلمػػاـ اف ين ػػ  ا  ػػا  تلػػيب تاضػػًيا  ىػػذا م ػػو  (:كىنىٍصػػبيوي: فػىػػٍرضي ًكفىايىػػةو قولػػو: )

 ينظر ُي ا ويف ا بين ب ا اجل  مات.ُرض الكفاية  يث تك ف منازعات الناس حا مذ 
اقولو: ) ا مذ علقا  الشري ة؛ لنػو  ذا مل  (:كىأىٍف يىكيوفى ميٍجتىًهدن

ً
واف يك ف الساض   ل ًلا ُيك ف عامل

ػػػا سيس ػػػ  بػػػم النػػػاس بال ػػػا  والس ػػػا  بال ػػػا   صمػػػ ز  وتػػػل جػػػا  ا ادػػػليث: 
ً
)تػػػاض ا النػػػة يكػػػذ عامل

 اف اللذاف ا النار من ب مذ ضمكب ب   علب.  والساضيوتاضياف ا النار،
ًؼ اٍلمىٍشهيوًد ًبًو، فىالى يػيٍقبىلي ًفي الز نىا ًإالَّ أىٍربػىعىةه قولو: )  ذف ىناؾ  (:كىأىمَّا الش،هيودي، فػىيىٍختىًلفيوفى بًاٍخًتالى

ذ ػريذ و  يسعػا ُيػو  ع     يسعا ُيو    ع ادة ارب ة وى  الدنا  وىناؾ ع     يُسعػا ُيػو    عػ ادة رجلػم
 ع ادة النسا  وى  النايات وادلود.

 ُ  ملخا لش ادة النسا  ا النايات و  ا ادلود. (:كىًفي اٍلًجنىايىاًت كىاٍلحيديكًد: ذىكىرىافً قولو: )
ًف، أىٍك رىجيله كىاٍمرىأىتىافً قولو: ) الية ومػا يس ػل بػو املػاؿ الم ر امل (:كىًفي اٍْلىٍموىاًؿ، كىمىا يػيٍقصىدي ًبًو: رىجيالى

   ثعات العيع  و ثعات الليذ  واإلجارة  والرىذ  ورم  ذل   ظمكذ اف يس ى بو بيحل ث ثة ام ر:
 الوؿ: اف يس   ُيو بش ادة رجلم.

 الثاين: اف يس   ُيو بش ادة رجا وامراتم.
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 ؤلف.الثالث: اف يس   ُيو بش ادة عاىل واحل مع ظمم امللع   وىذا مل يذ ره امل
: اٍمرىأىتىافً قولو: ) ىناؾ ام ر   ينلع علي ا الرجاؿ غالعًػا؛  الرضػاعة   (:كىًفيمىا الى يىاًَّلعي عىلىٍيًو الر جىاؿي

اف ُ ف رضع مذ ُ نة  الرجاؿ غالًعا   يش لوف ىذا و  ينل  ف عليو  ُقثا ىذا يسعا ُيو ع ادة النسا   
ا املػػذى  انػػو يكفػػ  ُيػػو عػػ ادة امػػراة واحػػلة  ُلػػ  جػػا ت امػػراة  واملؤلػػف اعػػ،ط عػػ ادة امػػراتم  واملشػػ  ر

واحلة وعنلنا رجػا ملػدوج مػذ امػراة وجػا ت ىػذه املػراة وتالػت: اعػ ل اف ُػ ف ُو نػة تػل رضػ ا مػذ ُ نػة. 
يفػػػرؽ بين قػػػا  و  يفسػػػخ؛ لف  ؟رضػػػاًعا ضم ػػػا بػػػو الل ػػػرم لػػػق رضػػػ ات دوف ادػػػ لم  ىػػػا يُفػػػرؽ بين قػػػا

ل اصػػً   لف ال سػػل علػػى الخػػت مػػذ الرضػػاع عسػػل باطػػا ُلػػب ين سػػل حػػىت يفسػػ   و سمػػا يسػػاؿ النكػػاح مل ين سػػ
ىنػا: يفػػرؽ بين قػا  وحػػذا جتػل اف ب ػػع الفس ػا  يس لػػ ف ا ب ػع املسػػا ا: يفػرؽ بين قػػا  و  يس لػ ف: ينلػػق  

 و  يس ل ف: يُفسخ.
، كىالى كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىةي كىاًفرو ًفػي غىٍيػًر اٍلوىًصػيَّ قولو: ) ، كىالى عىػديكٍّ ، كىالى صىػًبيٍّ ًة ًفػي السَّػفىًر، كىالى فىاًسػقو

ذ ػػػر املؤلػػػف مػػػذ   تُسعػػػا عػػػ اد ب وذ ػػػر سػػػع ة اعػػػ اص   تُسعػػػا  (:كىلىػػػدو، كىالى كىالًػػػدو، كىعىاًشػػػقو ًلمىٍعشيػػػوقىوً 
وىػ  ال صػية ا  ع اد ب  الوؿ: الكاُر   تسعا ع ادتو    ا مسيلة واحلة ذُ رت ا  لاب اهلل عػد وجػا

}يَػا اَيػاَ ػا الَػِذيَذ كَمنُػ ا َعػَ اَدُة بَػْيػِنُكْب ِ َذا َحَ ػَر َاَحػلَُ ُب اْلَقػْ ُت ِحػَم السفر  وىذا ذ ر ا ت ؿ اهلل عد وجا: 
 ز عػػ ادة   او كخػػراف مػػذ غػػ  ب ُل ػػ[ٙٓٔاْلَ ِصػػَيِة اثْػنَػػاِف َذَوا َعػػْلٍؿ ِمػػْنُكْب َاْو كَخػػرَاِف ِمػػْذ َغػػْ ُِ ْبع ماملا ػػلة: 

ػػاة وا بلػػلاف الكفػػار ولػػيق ىنػػاؾ احػػل  الكػػاُر ا ال صػػية ا السػػفر   ذا  ػػاف عػػ ص ا السػػفر وح ػػرتو الُ 
 ؟مذ املسلقم او ىناؾ طعيعم ا املسلشفى ن ارى  تا : نش ل اف ُ نًا اوصػى بكػذا. ىػا تسعػا عػ اد ب

 ن ب  ا ىذه املسيلة ُسط.
 عرط الش ادة ال لالة.الثاين:   تسعا ع ادة الفاسق؛ لف 

 الثالث:   تسعا ع ادة ال يب  ُ  تسعا ع ادة ال عياف.
الرابػع:   تسعػػا عػػ ادة ال ػػلو علػػى عػػلوه   نسػػاف م ػػروؼ انػػو يريػػل ال ػػرر لفػػ ف   ف اصػػابت ُػػ ف 

   تُسعػػا ؟م ػػيعة ُػػرح  و ف اصػػابو خػػ  اغػػلب ومػػرض ث ثػػة ايػػاـ يُ ػػاد  ُ ػػذا عػػلو لػػو ُ ػػا تُسعػػا عػػ ادتو عليػػو
 ع ادتو عليو.
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 اجلامق:   تسعا ع ادة ال لل ل الله.
 السادس:   تسعا ع ادة ال الل  بنو؛ لنو مل ب.

السػػابع:   تسعػػا عػػ ادة عاعػػق مل شػػ تة او مل شػػ تو  ي ػػ  ضػػعن ا بػػال ج م  ُق شػػ ؽ ىنػػا اسػػب 
ع ػػا و ػػاف عنػػلىا جػػنق   يس ػػل بػػو الػػذ ر  ُػػ  تسعػػا عػػ ادة ال اعػػق مل شػػ تلو  رجػػا ضمػػ  امػػراة ُػػيراد طمن

ا  ابذ عسيا  –دع ى ت ا ية ُش ل حا بش    ُ  تسعا ع ادتو  وت لو: وعاعق مل ش تة. ىذا ذ ره اب  الُ 
 مذ ادنابلة  وصاح  اإلتناع اعار  ليو وتاؿ: تاؿ ابذ عسيا: و  عاعق مل ش تة. -رمحو اهلل

 كىنا مسألة:
ه  ق عػ ص  ُػ ذا رايػت ا امللػ ف حكًقػا صاح  اإلتناع واص اب املل ف يسرروف ادكػب دوف عػدو 

م دًوا  ق ع ص  ي ين جتل يس ؿ: و  تسعا ع ادة والل ل لله  و  ولػل ل الػله  و  عػلو علػى عػلوه  ...   
ىػب يس لػ ف: لل ػروج مػذ ال  ػلة  ي ػين اف ىػذا السػ ؿ  ؟يس ؿ: وتػاؿ ابػذ عسيػا:  ػذا و ػذا. ملػاذا يسػ ؿ: وتػاؿ

قػػل   ػػيف صػػاح  املػػنت يريػػل اف يػػ ا مػػذ ع ػػلة ىػػذا السػػ ؿ  ىػػذا السػػ ؿ تالػػو ابػػذ لػػيق بال ػػرورة انػػو تػػ ؿ م ل
 عسيا  ُ ف  اف ص ابًا ُادقل هلل  و ف  اف ُيو  عكاً  ُسل نسعلو  ق تا لو.

مػىت تنلػ   (:للَّوً كىأىمَّا اٍليىًميني: فىًفي حىق  كيل  ميٍنًكرو، ًإذىا لىٍم تىكيًن اٍلبػىيػ نىةي حىاًضرىةن، فػىيىٍحًلفي بًاقولو: )
تاؿ: واما اليقم ُف  حق  ا منكر. امللعى عليو  ذا اتػر ُاخػذ بػاإلترار  و ذا  ؟اليقم ا اللعاوى وضمكب  ا

انكػػر وطلػػ  املػػلع  اليقػػم مػػذ املػػلعى عليػػو ُتنلػػ  منػػو اليقػػم   ذف ا حػػق  ػػا منكػػر  ذا مل تكػػذ العينػػة 
 نا العينة. و  ننلسا  ق ادلف  تاؿ: ُي لف باهلل. و  تسعػا حاضرة  اما  ذا  انت العينة م ج دة  يساؿ: امس

 اليقم ب   اهلل عد وجا.
 .؟ل   اف امللعى عليو ع ً ا غ  مسلب ىا رملفو على غ  اهلل س:
     يكػػ ف ادلػػف    بػػاهلل  لكػػذ الفس ػػا  يس لػػ ف:   مػػانع اف يػػؤتى بلفػػظ ي ظقػػو  ُػػ ذا  ػػاف  جػػػ:

 ف برب النار  او رم  ذل .  سًيا مثً  ضُملَ 
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وت ؿ املؤلف: ا حق  ا منكر. ىذا اإلطػ ؽ لػيق علػى عق مػو  ُػ ف ب ػع الس ػايا   ُيسػل لف 
ُي ا املنكر  ُ س ؽ اهلل عد وجا   يسل لف ُي ا املنكػر  ادػلود مػثً   و ػذل  المػ ر الػل   يس ػى ُي ػا 

 بالنك ؿ   يسل لف ُي ا املنكر.
ػقٍّ، أيًخػذى بًػوً كىأىمَّا اٍْلً قولو: ) ػرىاري: فىكيػل، مىػٍن أىقػىػرَّ ًبحى   عػذر ملػذ اتػر  ُػ ذا اتػر اإلنسػاف  ػق ُ نػو  (:قػٍ

يُؤخذ بو و  ضمق لو الرج ع عنو    ا ب ع املسا ا ا ادلود ُ هنب صميدوف الرج ع عذ اإلترار  لكذ حس ؽ 
 اآلدميم   رج ع ُي ا    عذر ملذ اتر.

 *** المتن ***
.السَّ  .ٔ : اٍلمىٍأكىلي كىاٍلمىٍشرىبي  اًدسي

 فػىييبىاحي كيل،: .أ 
 طىاًىرو. .ُ
 الى مىضىرَّةى ًفيوً  .ِ

 ًمٍن:
. .أ   أىنٍػعىاـو
 كىً مىارو. .ب 
. .ج   كىأىٍعشىابو
 كىطىٍيرو. .د 
يػىوىاًف: بىٍحرو. .ق   كىحى
 كىمىاءو. .ك 
، كىنىٍحًوًه. .ز   كىًفقىاعو

ـي: .ّ  كىيىٍحري
. .أ   كيل، نىًجسو ميًضرٍّ كىكىٍلبو
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 بىاًع.كىكيل، ًذم نىابو ًمنى الس   .ب 
 كىًمٍخلىبو ًمنى الاٍَّيًر. .ج 
.كىرى  .د   ٍخمو كىنىٍحًو ذىًلكى
ػ: .ق  ـي ميٍستىٍخبىثه كى  كىيىٍحري

فيذو. .ُ  قػينػٍ
 كىفىٍأرىةو. .ِ
ّ. .  كىكيل، حىشىرىاتو

 كىحىًشيشىةو ميٍسًكرىةو. .ك 
ػ: .ز  ، كى  كىكيل، عيٍشبو ميًضرٍّ

ُ. .  بػىٍنُّو
ري كىشي  .ِ  ـو كىنىٍحًوًه.بػٍ

 كىكيل، ميٍسًكرو كىخىٍمرو كىنىٍحًوًه. .ح 
 اؿي اٍلغىٍيًر ًمٍن غىٍيًر ضىريكرىةو دىاًعيىةو ًإلىٍيًو.كىمى  .ْ
 *** الشرح ***

ػػػلي، كىاٍلمىٍشػػػرىبي قولػػػو: ) : اٍلمىٍأكى ػػػاًدسي مػػػا الػػػذي يُعػػػاح مػػػذ املن ػػػب  ؟مػػػا ىػػػ  احكػػػاـ الط قػػػة (:السَّ
 بلا باملعاح. ؟وما الذي ضمـر ؟واملشرب

ػػوىاًف بىٍحػػرو، فػىييبىػػاحي كيػػل،: طىػػاًىرو، الى مىضىػػرَّةى ًفيػػًو، ًمػػقولػػو: ) يػى ، كىطىٍيػػرو، كىحى ػػابو ػػارو، كىأىٍعشى ، كىً مى ٍن أىنٍػعىػػاـو
، كىنىٍحًوهً  يعاح  ا طاىر   م رة ُيو  عرطاف: الشرط الوؿ: طػاىر. الشػرط الثػاين:   م ػرة  (:كىمىاءو، كىًفقىاعو

ت ػر باإلنسػاف ضػررًا  ُيو. والناىر طمرج منو الن ق  والذي   م رة ُيو طمرج منو ما ُيو م رة  العيا  الل
حمسًسػػػا   صمػػػ ز لػػػو تناوحػػػا    ذ ػػػر علػػػى مػػػا يُعػػػاح سػػػع ة امثلػػػة: ان ػػػاـ؛  اإلبػػػا والعسػػػر وال ػػػنب  ولػػػار؛  ػػػاللقر 
ػػػػة  وطػػػػ  ُػػػػ ف النػػػػ  صمػػػػ ز ا لػػػػو وسػػػػييِ ا سػػػػلثنا   ػػػػذوات  والف ا ػػػػو  واعشػػػػاب  والعشػػػػاب  ثػػػػ ة وم رُو
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يػػ اف الع ػر  لػػو معػاح   يسػلثو مػػذ ىػذا ذوات انيػػاب و  امل الػ   وحيػ اف  ػػر  والساعػلة ا املػذى  اف ح
غ ىػػا  لكػػذ يسػػلثن ف ثػػ ث مسػػا ا ُسػػط: ال ػػفلع واديػػة واللقسػػاح  ُسػػط ومػػا عػػلا ذلػػ  مػػذ حيػػ اف الع ػػر 
ػة علػى الع ػر اـ  ُ   معاح  ُكا ع   ا الع ر   ي يري    ا املا  ُ   معػاح  تػاؿ: ومػا . ىػا ىػ  م نُ 

ػػػة علػػػى حيػػػ اف  ذا اطلسػػػ ا  -رمح ػػػب اهلل–مل نيػػػاف صػػػ ي اف ي ػػػين حيػػػ اف  ػػػر وحيػػػ اف مػػػا   الفس ػػػا  ا ؟م نُ 
حي اف الع ر   يريلوف الع ػر الػذي يسابػا الن ػر و سمػا يريػلوف حيػ اف الع ػر ي ػين حيػ اف املػا  الػذي   ي ػيري 

م الع ػر او غػ ه مػذ امليػاه؛     ا املا  س ا   اف  ػرًا مادًػا اـ  ػاف هنػرًا عػذبًا  ُي لقػا اف املؤلػف اراد اف يعػ
سػػاع. والفسػػاع نػػ ع مػػذ    يػػ اف الن ػػر وغػػ ه  او اف مػػراده اف املػػا  يعػػاح عػػربو  وامل نيػػاف صػػ ي اف  تػػاؿ: ُو
العػػػربة  تػػػاؿ: ورمػػػ ه. والساعػػػلة ىنػػػا: اف الصػػػا ا الط قػػػة اإلباحػػػة   ذف  ػػػا عػػػ   معػػػاح    مػػػا اسػػػلثين 

 وسييِ.
ـي كيل، نىًجسو قولو: ) ، كىيىٍحري ، كىكيل، ًذم نىابو ًمنى الس بىاًع، كىًمٍخلىبو ًمنى الاٍَّيًر، كىرىٍخمو ، كىكىٍلبو ، ميًضرٍّ
. اوً :  ػػا ذمػػق م ػػر   ذف  -رمحػػو اهلل-ذ ػػر املؤلػػف (: كىنىٍحػػًو ذىلًػػكى  ا احملرمػػات لانيػػة اعػػيا   تػػاؿ: وضمػػـر

ر مثػا الساػب  ثانيًػا:  ػا مػا لػو نػاب مػذ الن ق حمـر والش   امل ر حمـر  والن ق مثا الكل   وامل ر النػاى
السعاع يف،س بو ُ نو حمـر  مثا الذ   والث ل  والنقر والسل  ...  ق كخره  ثالثًا:  ا ذوات امل الػ  مػذ 
الني ر  مثا: النسر  وال سر. تاؿ: ورخب ورم  ذل . الرخب يس ل ف:  نو يي ا اليف. وحػذا ب  ػ ب يسػ ؿ: 

. وما يي ا الْيف. ُكيف  املؤلف ذ ر ىذا مثاً  ما يي ا اليف ايً ا ُ   حمـر
فيذو، كىفىٍأرىةو، كىكيل، حىشىرىاتو قولو: ) ػقينػٍ ـي ميٍستىٍخبىثه كى اجلػامق: املسػل عث  ومثّػا للقسػل عث  (:كىيىٍحري

ة  و ا ادشرات  ادشػرات يرة وى  م رُو   بث ثة امثلة  تاؿ:  سنفذ. وى  حي اف ص   لو ع ؾ وم روؼ  ُو
  ذل    صم ز ا ل ا  والراد صم ز ا لو با تفاؽ وى  مذ ال يل.

، كىنىٍحػػًوهً قولػػو: ) ريـو ، كىشيػػبػٍ ػػػبػىٍنُّو ، كى ػػةو ميٍسػػًكرىةو، كىكيػػل، عيٍشػػبو ميًضػػرٍّ السػػادس:  ػػا عػػ    (:كىحىًشيشى
غػػ   مسػكر ُ ػ  حػراـ  مثػا: ادشيشػة  سػ ا   ػاف ىػذا الشػ   مشػروبًا اـ غػ  مشػروب  سػ ا   ػاف ما ً ػا اـ

مػا ع   ػػا عػ   ُيسػػكر ُ ػ  حػػراـ  تػػاؿ: و ػا عشػػ  م ػر؛  عػػنج وعػػـ  ورمػ ه. واملس ػػ د ىنػا الساعػػلة وامػػا 
 املثاؿ ُ نو   ح ر لو  ُكا ع   ي ر بالعلف ضررًا حمسًسا   صم ز تناولو.
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 السابع:  ا مسكر  وىذا واض . (:كىكيل، ميٍسًكرو، كىخىٍمرو، كىنىٍحًوهً قولو: )
: مػػاؿ ال ػ   الصػػا ا المػػ اؿ  (:اٍلغىٍيػػًر، ًمػػٍن غىٍيػػًر ضىػػريكرىةو دىاًعيىػػةو ًإلىٍيػػوً  كىمىػػاؿي قولػو: ) الثػػامذ دمػا ضمػػـر

الل رم  والصا ا العيا  غػ  املقل  ػة لحػل اإلباحػة  والصػا ا اعػيا نا اإلباحػة  وادظػر ىػ  الصػا ا 
 ا ُي ا الل رم.ال عادة  وادا اصا ا املسقى عادة  لكذ ام اؿ الناس الص

 والل ػػػػػػػػػػػ ـِ  الب ػػػػػػػػػػػاعِ  ا والصػػػػػػػػػػػاُ 
 ادِػػػػػػػػػػػػػػػاا  صمػػػػػػػػػػػػػػػ  َ  حػػػػػػػػػػػػػػػىت  رظمُ ػػػػػػػػػػػػػػا

 

*** 
*** 

 للق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـِ  والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿِ  والػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفقِ 
 ظُمَػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهللُ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػلاؾ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػاَُ بْ 

 

)ُػػ ف دمػػا  ب وامػػػ الكب واعراضػػكب حػػػراـ ت لػػو صػػػلى  اهلل عليػػو وسػػػلب:  :والػػلليا علػػى ىػػػذا الصػػا
س انػو ضمػـر مػاؿ ال ػ     بنيػ  نفػق  تػاؿ: ومػاؿ غػ     ل ػرورة داعيػة    ذف الصا ا امػ اؿ النػاعليكب،

 ليو. ُ ف ُوجلت ضرورة داعية  ق ماؿ ال   ُ نو صم ز لػو ال ػا منػو لكنػو ي ػقنو ل ػاحعو  ومثالػو: عػ ص 
ا ال ػػػ را  وجػػػل عػػػاة دمل  ػػػة لشػػػ ص ُيخػػػذىا وذ  ػػػا وا ل ػػػا ولػػػ  مل يف ػػػا ذلػػػ  ملػػػات  ىػػػا ي ػػػقذ لػػػو 

  قذ لو تيقل ا.ي ؟تيقل ا
 *** المتن ***

، اٍلوىاًرثي  ىالى ىةه: .ٕ  السَّاًبعي: اٍلمىوىارًيثي
، كىتػىعيم،: .أ   ذيك فػىٍرضو

 الزٍَّكجى، كىلىوي: .ُ
. .أ   الن ٍصفي
 كىمىعى اٍلوىلىًد: الر،بيعي. .ب 

 كىالزٍَّكجىةي، كىلىهىا: .ِ
 الر،بيعي. .أ 
 كىمىعى اٍلوىلىًد: الث،ميني. .ب 

 كىلىٍو تػىعىدَّدىٍت.
.كىاٍْلىبي مى  .ّ  عى ذيكيوًر اٍلوىلىًد لىوي الس،ديسي
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ْ. .  كىاٍلجىد، كىذىًلكى
 كىاٍْليـ، لىهىا: .ٓ

. .أ   الثػ،ليثي
. .ب   كىمىعى اٍلوىلىًد الس،ديسي

ٔ. .  كىاٍلجىدَّةي لىهىا الس،ديسي
 كىاٍلًبٍنتي لىهىا: .ٕ

. .أ   الن ٍصفي
 كىمىعى أىخو ذىكىرو: عىصىبىةه. .ب 

ٖ. .  كىاٍْليٍختي كىذىًلكى
ٗ. .  كىبػىنىاتي ااًلٍبًن كىذىًلكى

ًإٍف زىادىٍت عىلىى كىاًحدىةو كىافى لىهىا الثػ،ليثىاًف.-  كى
ًإٍف كىانىٍت بًٍنته كىبػىنىاتي اٍبنو كىافى:-  كى

. .أ   لًٍلًبٍنًت: الن ٍصفي
. .ب   كىلًبػىنىاًت ااًلٍبًن: الس،ديسي

-. ًإٍف كىافى بًٍنته كىأىخىوىاته كينَّ عىصىبىاتو  كى
 كىكىلىدي اٍْليـ : .َُ

ا: لىوي ا .أ  .ًإٍف كىافى كىاًحدن  لس،ديسي
. .ب  ًإٍف زىادى: لىوي الثػ،ليثي  كى

: .ب   كىاٍلعىصىبىاتي
 فػيريكعي الرَّجيًل. .ُ
 كىأيصيوليوي الذ،كيوري. .ِ
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 كىاٍْلىًب. .أ 
ًد. .ب   كىاٍْلىٍكالى

ًتًو ًمٍن ًإٍخوىتًًو. .ّ  كىمىٍن ًفي دىرىجى
ْ. . ًة أىبًيًو ًمنى اٍْلىٍعمىاـً  كىمىٍن ًفي دىرىجى
 كىاٍلمىٍولىى اٍلميٍنًعًم. .ٓ

ـً  .ج  ا ٍنزًلىًة مىٍن أىٍدلىى ًبًو.كىذيك اٍْلىٍرحى  : كيل، قػىرىابىةو أىٍدلىى بًأينٍػثىى ييٍجعىلي ًبمى
:  *كىكيل، قىرًيبو

 ًمنى اٍلعىصىبىاًت يىٍحجيبي اٍلبىًعيدى. .ُ
 بي اٍلجىدَّةى.جي كىاٍْليـ، تىحٍ  .ِ
 بي اٍلجىدَّ.كىاٍْلىبي يىٍحجي  .ّ
:كىاٍلوىلىدي يىٍحجي  .ْ  بي

 كىلىدى اٍْليـ . .أ 
 كىاٍْلىخىوىاًت. .ب 

 شرح ****** ال
ػػاًبعي: اٍلمىوىارًيػػثي قولػػو: ) امل اريػػث يفردىػػا ال لقػػا  ب لػػب مسػػلسا ي ػػنف ف ُيػػو  لػػ  يسػػقى علػػب  (:السَّ

الفرا ع  ويسقى علب امل اريث  وتسقة ال، ات  ُاملؤلف ىنا ذ ػره؛ لنػو بػاب مػذ ابػ اب الفسػو  لكنػو ذ ػره 
يػلرس  بشػكا ملػيفٍ يلرسو علػى عػامل ُرضػ   على وجو اإلصماز وا خل ار  ُقذ اراد اف يلرسو ُينع   لو اف

–الكلػاب وضمػا اللقػاريذ والمثلػة ورمػ  ذلػ   ومػذ امثػا الكلػ  الػل ُ فػظ ا ىػذا  لػاب )الرحعيػة، للػرحيب 
 .-رمحو اهلل

الػذي يػرث يػرث بيحػل ث ثػة امػ ر:  مػا ُػرض  او ت  ػي   او رحػب  تػاؿ:  (:الٍػوىاًرثي  ىالى ىػةه قولو: )
 ض  وع عيات  وذو رحب. وبلا بيص اب الفروض.ال ارث ث ثة: ذو ُر 
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، كىمىػعى اٍلوىلىػًد الر،بيػعي قولو: ) ، كىتػىعيػم، الػزٍَّكجى، كىلىػوي الن ٍصػفي يػذ ر اصػ اب الفػروض  اآلف  (:ذيك فػىػٍرضو
عشػػػرة اصػػػناؼ  اوً : الػػػدوج  ولػػػو حاللػػػاف ا املػػػ اث: الن ػػػف عنػػػل عػػػلـ وجػػػ د  -رمحػػػو اهلل-وذ ػػػر املؤلػػػف 
وجػػ د الفػػرع الػػ ارث   ذف امليػػت لػػيق لػػو او د  طعً ػػا ال ػػ رة ىنػػا عنػػلما نسػػ ؿ: مػػ اث الػػدوج   الو د  عػػلـ

عنػلما نسػ ؿ: مػ اث الػدوج ُػ  يل ػ ر    اف يكػ ف امليػت انثػى  زوجػة؛ لف الساعػلة ا  ؟امليت ذ ر اـ انثى
للقيػػت  ُامليػػت  ؟الفػػرا ع اف الشػػ ص يُنسػػ   ق امليػػت  عنػػلما تسػػ ؿ: اخ  ىلػػ  ىالػػ  عػػذ اخ. اخ ملػػذ

يُ رؼ مذ ذ ر املسػيلة   ذا ماتػت املػراة و ػاف حػا زوج  ىػذا الػدوج لػو حاللػاف ا املػ اث: الن ػف  ذا مل يكػذ 
حذه املراة او د  و ف  اف حا او د ُ ف الدوج يرث الربػع  تػاؿ: الػدوج ولػو الن ػف ومػع ال لػل الربػع. مػع ال لػل 

 حا.
ػػاقولػػو: ) ػػةي، كىلىهى الثػػاين مػػذ اصػػ اب الفػػروض:  (:الر،بيػػعي، كىمىػػعى اٍلوىلىػػًد الػػث،ميني، كىلىػػٍو تػىعىػػدَّدىتٍ  كىالزٍَّكجى

الدوجػػة  وحػػا ايً ػػا حاللػػاف: الربػػع عنػػل عػػلـ وجػػ د او د للقيػػت  والػػثقذ عنػػل وجػػ د او د  تػػاؿ: ومػػع ال لػػل 
ُلػػيق مػػذ ال ػػرورة اف يكػػ ف  الػػثقذ. طعً ػػا ملػػا نسػػ ؿ او د  الفرضػػي ف يس لػػ ف: الفػػرع الػػ ارث. اعػػب مػػذ الو د

ولًلا ابذ او بنت ُققكذ اف يك ف ابذ ابذ  تاؿ: ولػ  ت ػلدت. ي ػين لػ  مػات الرجػا ولػو اربػع زوجػات ُ ػا  
    يش، ذ ا الربع  او يش، ذ ا الثقذ. ؟ ا واحلة ترث لذ  لذ  لذ     او ربع  ربع  ربع  ربع

، كىاٍلجىد، كىذىًلكى كىاٍْلىبي مىعى ذيكيوًر اٍلوىلىًد، لى قولو: ) الثالث مػذ اصػ اب الفػروض: الب  (:وي الس،ديسي
مع ذ  ر ال لل لو السلس   ذا  اف امليت لو او د ذ  ر ُ ف ابا امليػت يػرث السػلس ُرًضػا  ُػالب تػارة يػرث 

   الفرض  وتارة يرث ت  ي   وتارة صملقع لو المراف  وعلى  ا حػاؿ لػذ ننيػا ا ىػذا  الرابػع: الػل  ػذل
 ُيك ف صاح  ُرض  ويك ف لو السلس عنل علـ وج د ابنا  ذ  ر للقيت.

ػػػديسي قولػػػو: ) ػػػا الس، ػػػدَّةي لىهى ، كىاٍلجى ػػػديسي ، كىمىػػػعى اٍلوىلىػػػًد الس، ػػػا الثػ،ليػػػثي اجلػػػامق مػػػذ اصػػػ اب  (:كىاٍْليـ، لىهى
 يػػذ ر املؤلػػف ومل–الفػػروض: الـ وحػػا حػػاللم: الثلػػث والسػػلس  الثلػػث عنػػل عػػلـ وجػػ د او د للقيػػت وايً ػػا 

: علـ وج د نع مذ اإلخ ة  وترث السلس عنل وج د الو د او وج د نع مذ اإلخ ة  السادس مذ -ىذا
اص اب الفروض: اللة  تاؿ: واللة حا السلس. و ذا ُوجل ا ثر مذ جػلة يشػ، ذ ا السػلس  طعً ػا ىػذا 
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لكػذ لػذ نسػل ع  ىػذا  ُقػذ اراد  مذ ج ة اإلناؿ و   تل     وسػيذ ر املؤلػف ب ػع مسػا ا اد ػ  
 اف يل سع ُليلرس الفرا ع دراسة مسلسلة.

ًإٍف قولو: ) ، كى ػذىًلكى ، كىبػىنىػاتي ااًلبٍػًن كى ػذىًلكى ػرو عىصىػبىةه، كىاٍْليٍخػتي كى ، كىمىػعى أىخو ذىكى كىاٍلًبٍنتي لىهىا الن ٍصػفي
ب الفروض: العنت  رجا مػات ولػو بنػت  او امػراة السابع مذ اص ا (:زىادىٍت عىلىى كىاًحدىةو، كىافى لىهىا الثػ،ليثىافً 

حػا حاللػاف ا املػ اث ا الفػرض وحػا حالػة اخػرى ا الل  ػي   ا  ؟ماتت وحا بنػت  ُقػا ىػ  مػ اث العنػت
الفرض  ما اف ترث الن ف  او ترث الثلثم  وتل تكػ ف ع ػعة  ف  انػت العنػت وحػلىا ُػ،ث الن ػف  و ف  

، ذ ا الثلثم  و ف  ػاف حػا اخ م  ػ  الػذي ىػ  ابػذ امليػت  اخ ىػا  ُ هنػا  اف عنلنا نع مذ العنات ُيش
تػػرث بالل  ػػي  م ػػو يكػػ ف للػػذ ر مثػػا حػػظ ا نثيػػم  والخػػت  ػػذل   وبنػػات ا بػػذ  ػػذل  ي ػػين منفػػردات 
الن ف و لق ات الثلثم على تف يا واسلثنا ات   يلسع حا املساـ  وحػىت لػ  ذ رناىػا لػذ تسػلنيع حفظ ػا 

 ذا درسل ا بليين  تػاؿ: وبنػات ا بػذ  ػذل   و ف زادت علػى واحػلة. سػ ا  زادت علػى واحػلة العنػت او    
 زادت على واحلة الخت  او زادت على واحلة بنت ا بذ   اف حا الثلثاف.

، كىلًبػىنىػاًت ااًلبٍػًن اقولو: ) ػافى لًٍلًبٍنػًت الن ٍصػفي ، كىبػىنىاتي ابٍػنو، كى ًإٍف كىانىٍت بًٍنته و ف  انػت  (:لس،ػديسي كى
بنت وبنات ابذ  عنلنا امليت مات ولو بنت ولو بنت ابذ  العنت تيخذ الن ف  وبنػت ا بػذ تيخػذ السػلس 

 تكقلة الثلثم.
، كينَّ عىصىبىاتو قولو: ) ، كىأىخىوىاته ًإٍف كىافى بًٍنته  وىذه تسقى الل  ي  مع ال  . (:كى

 بَػنَػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ  َتُكػػػػػػػػػػػػػػػػذْ  ِ فْ  َواَلَخػػػػػػػػػػػػػػػػَ اتُ 
 

 ُمَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعاتُ  َمْ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَ  َُػُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَ  ***
 

ًإٍف زىادى لىوي الثػ،ليثي قولو: ) ، كى ا لىوي الس،ديسي –ال اعر: ولل الـ  والفس ا   (:كىكىلىدي اٍْليـ ، ًإٍف كىافى كىاًحدن
الخ لـ ىػػ  ولػػل الـ  لكػػذ  ؟والفرضػػي ف ي ػػ وف ب لػػل الـ و  ي ػػ وف بسػػ حب: الخ لـ. ملػػاذا -رمح ػػب اهلل
ـ ي ب الخ لـ والخت لـ  ُعلؿ اف تس ؿ: الخ لـ والخػت لـ  ُلسػ ؿ: ولػل الـ. وولػل الـ مػا ولل ال
 ف  ػاف واحػًلا لػو السػلس  و ف  ػاف ا ثػر مػذ ذلػ  ُل ػب الثلػث يشػ،  ف ُيػو  واإلخػ ة لـ او او د  ؟م اثو

سػػ ا   واهنػػب   ضم عػػ ف مػػذ  الـ حػب احكػػاـ ا املػػ اث علػػى خػػ ؼ ال الػػ   مػػذ ذلػػ : اف ذ ػػرىب وانثػػاىب
ادلػػػ ا بػػػو  ويػػػذ ر الفس ػػػا  مسػػػا ا اخػػػرى غابػػػت عػػػذ بػػػايل اآلف  وتػػػل يسػػػسن ف  ُ نػػػاؾ مسػػػيلة عنػػػل ال لقػػػا  
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يسػػػق هنا املسػػػيلة ادقاريػػػة يسػػػسط ُي ػػػا اإلخػػػ ة لـ عنػػػل ادنابلػػػة  ويسػػػقى عنػػػل الشػػػاُ ية املشػػػ، ة  ومػػػا ىػػػ  
 ؟املسيلة ادقارية
ػػػػػػػػػػػػػػلْ  َوِ فْ   َورِثَػػػػػػػػػػػػػػا َواّمػػػػػػػػػػػػػػاً  َزْوجػػػػػػػػػػػػػػاً  جتَِ

ـ   اَْي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  َوِ ْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ةً   َوَابِ  ُل
ـ   ُ َلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  َُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْجَ ْلُ بُ   ُل

 

*** 
*** 
*** 

ـ   َوِ ْخػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً   الثػالُثَػػػػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػػػػاُزوا لػػػػػػػػػػػػػػػػػأُل
ػػػػػػػػػاؿَ  وَاْسػػػػػػػػػلَػْ َرُت ا

َ
 الناُ ػػػػػػػػػ ِ  ِبَفػػػػػػػػػْرضِ  امل

 الْػػػػػػػػػػػػَيب   ِا  َحَ ػػػػػػػػػػػػراً  اَبَػػػػػػػػػػػػاُىبْ  َواْجَ ػػػػػػػػػػػػاْ 
 

لعػػػسا   وصػػػ رة املسػػػيلة: عنػػػلنا زوج واـ و خػػػ ة لـ ىػػػذا عنػػػل الشػػػاُ ية  امػػػا عنػػػل ادنابلػػػة يسػػػسط ا
 ؟و خ ة اعسا   نسسب املسيلة: الدوج لو الن ف؛ ل لـ الفرع ال ارث  والـ حا السلس   ػب امللعسػ  مػذ ال، ػة

ن ػػعي ب العػػات  و  بػػات    ؟الثلػػث  واإلخػػ ة لـ سػػييخذوف الثلػػث؛ لهنػػب نػػع  واإلخػػ ة العػػسا  مػػا ن ػػيع ب
   وى  مذى  ادنابلة  وتيا: يش،  ف مع اإلخ ة لـ وجت ل ب  ل ب  يهنب لـ.ُسيا: يسسن ف

ـ   ُ َلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  َُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْجَ ْلُ بُ   ُل
 

 الْػػػػػػػػػػػػَيب   ِا  َحَ ػػػػػػػػػػػػراً  اَبَػػػػػػػػػػػػاُىبْ  َواْجَ ػػػػػػػػػػػػاْ  ***
 

  يف ما حب اب   يهنب  خ ة لـ.
تًػًو ًمػٍن ًإٍخوىتًػًو، كىاٍلعىصىبىاتي فػيريكعي الرَّجيًل، كىأيصيوليوي الذ،كيوري، كىاٍْلىًب، قولو: ) ًد، كىمىٍن ًفػي دىرىجى كىاٍْلىٍكالى

ػػػٍنًعمً  ػػػٍولىى اٍلمي ، كىاٍلمى ػػػاـً ػػػًة أىبًيػػػًو ًمػػػنى اٍْلىٍعمى ال اصػػػ   ذا انفػػػرد اخػػػذ املػػػاؿ  لػػػو  و ذا اسػػػل رتت (: كىمىػػػٍن ًفػػػي دىرىجى
 الفروض ال، ة سسط  و ذا مل تسل رؽ الفروض ال، ة ييخذ العات .

 اْلَقػػػػػػػػػاؿِ  ُ ػػػػػػػػػاَ  َاْحػػػػػػػػػَرزَ  َمػػػػػػػػػذْ  َُُكػػػػػػػػػاا 
 لَػػو َاْو  ػػاَف َمػػا يَػْفُ ػػُا بَػْ ػػَل اْلَفػػْرضِ 

 

*** 
*** 

 اْلَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ايل  َاوِ  اْلسرَابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَ 
َفَ ػػػػػػػػػػػػػػَلوْ 

ُ
 َُػْ ػػػػػػػػػػػػػَ  َاُخػػػػػػػػػػػػػػ  الُ ُ ػػػػػػػػػػػػػ بَِة امل

 

وال  ػػعات ُػػروع الرجػػا الػػذيذ ىػػب او ده  ت لػػو: ُػػروع الرجػػا. مسيػػل بالػػذ  ر  وحػػذا تػػاؿ: واصػػ لو 
تيػػػل يرجػػػع علػػػى الفػػػروع وعلػػػى الصػػػ ؿ  ُػػػالفروع الػػػذ  ر والصػػػ ؿ الػػػذ  ر ىػػػب  الػػػذ  ر. ُكلقػػػة الػػػذ  ر ىػػػ 

ال  ػػعات  تػػاؿ:  ػػالب والو د. ومػػراده ىنػػا الػػذ  ر؛ لف  لقػػة الو د يُػػراد  ػػا الػػذ ر والنثػػى  ذا اطلسػػت  
اـ  وامل ق تاؿ: ومذ ا درجلو مذ  خ تو.  ذف عنلنا الفروع والص ؿ واإلخ ة  ومذ ا درجة ابيو وىب العق

 يرثو م لسو. ؟املن ب وى  امل ِلق ويرث بال     ي ين  ذا اعلق ع ص ععله وىذا ال عل   وارث لو ُقذ يرثو
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ٍنزًلىػػًة مىػػٍن أىٍدلىػػى بًػػوً قولػػو: ) : كيػػل، قػىرىابىػػةو أىٍدلىػػى بًػػأينٍػثىى، ييٍجعىػػلي ًبمى ػػاـً  ػػا تريػػ  لػػيق مػػذ  (:كىذيك اٍْلىٍرحى
  يرثػػ ف     ذا ان ػػلـ  ؟ات ُ نػػو مػػذ ذوي الرحػػاـ  ىػػا يػػرث ذوي الرحػػاـاصػػ اب الفػػروض و  مػػذ ال  ػػع

اصػػ اب الفػػروض وان ػػلمت ال  ػػعات  وت ريػػث ذوي الرحػػاـ لػػو طرا ػػق  مػػذاى  عنػػل اىػػا ال لػػب واملػػذى  
 عنل ادنابلة اهنب يرث ف باللنديا  ي ين يندل ف مندلة مذ ادل ا بو.

الساعػػلة ا ال  ػػعات: اف السريػػ  ضم ػػ   (:اًت، يىٍحجيػػبي اٍلبىًعيػػدى كىكيػػل، قىرًيػػبو ًمػػنى اٍلعىصىػػبى قولػػو: )
الع يل  ع ص مات ولو ابػذ ولػو ابػذ ابػذ  وابػذ ا بػذ ىػذا ابػ ه ميػت تعػا املػ رث ىػذا  ُنسػ ؿ: يػرث ا بػذ  

   تثعت. ؟وابذ ا بذ يسسط و  يرث  ُ ف اوصى لو ُادقل هلل  و ف مل ي ص لو ُ ا تثعت ال صية ال اجعة
 الـ     اللة ُ  ترث اللة مع وج د الـ. (:كىاٍْليـ، تىٍحجيبي اٍلجىدَّةى لو: )قو 

 والب ضم   الل ُ  يرث الل مع وجل الب. (:كىاٍْلىبي يىٍحجيبي اٍلجىدَّ قولو: )
ػوىاتً قولو: ) لـ  وضم ػ   ذا  ػاف عنػلنا ابػذ ُ نػو ضم ػ  الخ  (:كىاٍلوىلىدي يىٍحجيبي كىلىدى اٍْليـ ، كىاٍْلىخى

الخػ ات  ُ لػل الـ   يػرث مػع وجػ د ا بػذ  والخػ ات   يػرثذ مػع وجػ د ا بػذ  لكػذ ىػا يػرثذ مػع وجػ د 
 سعق م نا اهنب يرثذ م اث ت  ي  مع ال  . ؟العنت اـ  

 بَػنَػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ  َتُكػػػػػػػػػػػػػػػػذْ  ِ فْ  َواَلَخػػػػػػػػػػػػػػػػَ اتُ 
 

 ُمَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعاتُ  َمْ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَ  َُػُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَ  ***
 

ب )ُػروع الفسػو،  بػذ وجػا تػل ا قنػا ىػذا الكلػاب املعػارؾ  وىػ   لػاو ذا نك ف بف ػا مػذ اهلل عػد 
  وال صػية الػل اوصػ  -رمحػو اهلل-ر  لػاب مػذ  لػ  مػذى  اإلمػاـ امحػل   وى  اص -رمحو اهلل-ععل احادي 

ادرص على اللفسو ا الليذ  وا سلدادة مذ ىذا ال لب الليػا  وىػ  علػب الفسػو  ُاإلنسػاف    ا نفس  و يا ب
يسل ػر علػى دراسػة ىػػذا الكلػاب  يكػرر الكلػاب الػػذي درسػو  وينلسػا  ق  لػاب اوسػػع منػو  وضمػرص علػػى   

ُ هنػا تػذى  مػذ ذىنػو و     ذا مل يكػرر اإلنسػاف وي يػل ُي ػا ويػلرس ويكػرر  اللكرار  ُ ف الفسػو ُػروع ملنػاثرة
 تعسى حاضرة ا الذىذ  ُيوصيكب باللفسو ا الليذ وح  ر  الق ال لب.
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 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

ًليَّةي ا تي اٍلعىمى  ٍْلىٍسًئلىةي الشَّاًملىةي كىاٍلحىاالى

 عىلىى

 -رىًحمىوي اللَّوي –فػيريكًع اٍلًفٍقًو اًلٍبًن عىٍبًد اٍلهىاًدم 

 

ادي/  ًإٍعدى

 عىاًمًر بػىٍهجىتٍ 
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 ِبْسِب الَلِو الَرمْحَِذ الَرِحيبِ 

ـُ َعَلى َرُس ؿِ  الَلِو  َوَعَلى كلِِو َوَصْ ِعِو  َوَمْذ َواَ ُه  اََما  ادَْْقُل لَلِو  َوالَ َ ُة َوالَسَ 

 بَػْ ُل:

ْىِذ  َوِمذَ   َُِ َف ُمرَاَجَ َة اْلِ ْلِب َوُمَذاَ َرَتُو ِمْذ اََىب  َما يُػثَع ُلُو ِا اْلُفَؤاِد َويُػَرس ُ ُو ِا الذ 

 اِ َرُه َويُػرَاِجَ ُو َمَع نَػْفِسِو َوَمَع اَتػْرَانِِو.اْلُقِ ب  ِلنَاِلِ  اْلِ ْلِب ِ َذا َدَرَس ِ َلابًا َاْف يُذَ 

َوَلَقا َ اَف دمَا يُػَيس ُر َعَلى طَاِلِ  اْلِ ْلِب ُمرَاَجَ ُة اْلِ ْلِب َمَع نَػْفِسِو َوُمَذاَ َرتُُو َمَع َترِيِنِو: 

ُُػُروِع اْلِفْسِو ِ ْبِذ َعْعِل اْحَاِدي َوَتْلرِيِسِو  اْلَْسِئَلُة الَشاِمَلُة ِلَقا َدَرَسُو؛ رَاَْيُت بَػْ َل تَػْنِسيِق ِ َلابِ 

 ُتَساِعُل َاْف َاْ ُلَ  َاْسِئَلًة َعاِمَلًة لَِِقيِع َمَساِ ِا اْلِكَلاِب َوُِْسرَاتِِو  ُ َ ُاْدَِسَ ا بَِيْسِئَلٍة َتْنِعيِسَيةٍ 

ْنِعيِق  َوتَػْرِبُط َلُو َما َدَرَسُو بِاْلَ اِتَ اِت اْلَ َقِلَيِة  َعَلى َُػْ ِب اْلَقَساِ ِا  َوُتْكِسُ  الَلاِرَس َمَلَكَة اللَ 

ًُِ ا ِلُقَؤل ِفِو َوِلُقنَالِِ ِو  َوادَْْقُل لَِلِو َرب  الْ  َفَع بِِو َوَاْف صَمَْ َلُو نَا  َ اَلِقَم.َوَاْسَيُؿ الَلَو َاْف يَػنػْ

 َعاِمُر بَػْ َ تْ 

 ىػُّْٖ-ُ-ِٗ
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 -رىًحمىوي اللَّوي  –ةي الشَّاًملىةي عىلىى ًكتىاًب فػيريكًع اٍلًفٍقًو اًلٍبًن اٍلميبػىر دً اٍْلىٍسًئلى 

ِا َاَوِؿ اْلِكَلاِب َمَلاَر اْلِفْسِو َعَلى َعَشَرِة َاْعَياَ  ُ َ  -َرمِحَُو الَلوُ –َجَ َا اْلُقَؤل ُف  /ٔس

َ ٍة  ََُقا اْلَ شَ  َ ةُ  ؟َرةُ ِعْنَل اللَػْفِ يِا َدَ ََ ا ِا َسعػْ  ؟َوَما الَسعػْ

 ؟َما اْلِ َعاَداُت اجْلَْققُ  /ٕس

َ ِة َاْعَياَ  ََُقا ِى َ  /ٖس  ؟َتْشَلِقُا الَ َ ُة َعَلى َسعػْ

 ؟َما ُعُروُط الَ َ ةِ  /ٗس

 ؟َما َجَ اِنُ  اْلَكَ ـِ َعَلى الَنَ اَرِة ِمَذ ادََْلثِ  /٘س

 ؟َطَ ارَِة ادََْلثِ َما اْلَْوَصاُؼ اَلِل تِْ َلعَػُر ِا اْلُقَلَن  ِر ِا  /ٙس

ِ اْلَْصَا َواْلَعَلَؿ. َوَمىَت ُيَ اُر ِ َق  ؟َما اْلُقَلَنَ ُر بِِو ِا َطَ ارَِة ادََْلثِ  /ٚس بَػم 

 ؟اْلَعَلِؿ ُِيِ ا
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 ؟الَنَ اَرُة نَػْ َعاِف  ََُقا شُمَا /ٛس

 ؟اَُػَْ اُؿ اْلُ ُض ُ  ِتْسَقاِف  َما شُمَا /ٜس

 ؟َما ُسَنُذ اْلُ ُض  ِ  /ٓٔس

 ؟ُت اْلُ ُض  ِ َما َواِجَعا /ٔٔس

َوِاَ َاي  الَنَ اََرتَػْمِ  ؟َما اَلِذي ظُمَْسُ  َعَلْيِو ِمَذ ادََْ اِ ِا َعَلى َاْعَ اِ  اْلُ ُض  ِ  /ٕٔس

 ؟َيُك ُف اْلَقْس ُ 

 ؟َما ُمَلُة اْلَقْسِ  َعَلى اجْلُف  َوَمىَت يَػْعَلاُ ِحَسابُػَ ا /ٖٔس

َسِسُب اَُػَْ اُؿ اْلُ ْسِا ِ َق ِتْسَقْمِ.  /ٗٔس  ؟َما شُمَاتَػنػْ

 ؟َما َواِجُ  اْلُ ْساِ  /٘ٔس

 ؟َما ُمْسَلَ َعاُت اْلُ ْساِ  /ٙٔس

 ؟َما نَػَ اِتُع الَنَ اَرِة ال اْ َرى /ٚٔس

 ؟َما نَػَ اِتُع الَنَ اََرِة اْلُكعػَْرى /ٛٔس

 ؟َتْشَلِقُا الَنَ اَرُة ِمَذ الَنَ اَسِة َعَلى َاْعَياَ   ََُقا ِى َ  /ٜٔس

ِد الَنَ اَساِت. /ٕٓس  َعل 

 ؟الَنَ اَسةِ َما َعْرُط ُمدِيِا  /ٕٔس



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

277 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟َما اَلِذي تُػدَاُؿ بِِو الَنَ اَسةُ  /ٕٕس

 ؟ِا َحق  اْلُقَ ل   َوَغْ ِهِ  ؟َما اَلِذي تُػدَاُؿ َعْنُو الَنَ اَسةُ  /ٖٕس

ْقِق. /ٕٗس ْ َمَ اِتيَت الَ َلَ اِت اجلَْ  بَػم 

 ؟َوِِبَ ُتْلَرُؾ الُُْقَ ةُ  ؟ِِبَ ُتْلَرُؾ الَ َ ةُ  /ٕ٘س

 ؟ُتْسلَػُر َلُو اْلَ ْ َرةُ  َما َضاِبُط اْدَاِ ِا اَلِذي /ٕٙس

 ؟َما ُحُلوُد َعْ َرِة الَرُجِا َواْلََمِة َواْدُرَةِ  /ٕٚس

َلةِ  /ٕٛس  ؟َمىَت َيْسُسُط اْسِلْسَعاُؿ اْلِسعػْ

 ؟َما َوْتُت النػ َيِة لِلَ َ ةِ  /ٜٕس

 ؟َما اَرَْ اُف الَ َ ةِ  /ٖٓس

 ؟َما َواِجَعاُت الَ َ ةِ  /ٖٔس

َسِسُب ُمْسَلَ َعاُت الَ َ ِة ِ َق  /ٕٖس  ؟َمَع الَلْقِثيِا ِلُكا  ِتْسبٍ  ؟ِتْسَقْمِ َما شُمَا تَػنػْ

 َمَع الَلْقِثيِا بَِثَ ثَِة اَْمِثَلٍة. ؟َما َضاِبُط اْلُقَعاِح ِا الَ َ ةِ  /ٖٖس

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟َما َضاِبُط اْلَقْكُروِه ِا الَ َ ةِ  /ٖٗس

 َلْقِثيِا.َمَع ال ؟َما َضاِبُط اْلَ َقِا اْلُقَ رَـِ ِا الَ َ ةِ  /ٖ٘س

 َمَع بَػَياِف َما يَػْنَلرُِج َ َْت ُ ا  ِتْسٍب. ؟الَ َلَ اُت َثَ ثَُة اَْتَساـٍ َما ِى َ  /ٖٙس
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ْققُ  /ٖٚس  ؟َعَلى َمْذ جتَُِ  الَ َلَ اُت اجلَْ

 ؟َما َُػْرُض اْلِكَفايَِة ِمَذ الَ َلَ اتِ  /ٖٛس

لُػَ ا ؟َما ِصَفُة َصَ ِة اْلِ يلِ  /ٜٖس  ؟َوَما َوتػْ

 ؟َوَما َوْتُت الَلْكِعِ  اْلُقَسَيلِ  ؟ اْلُقْنَلقِ َما َوْتُت الَلْكِع ِ  /ٓٗس

 ؟َوَمىَت َتُك فُ  ؟َما ِصَفُة َصَ ِة اْلَِنازَةِ  /ٔٗس

 ؟َما َعَلُد اْلَْ َفاِف لِلَرُجِا َواْلَقْراَةِ  /ٕٗس

 ؟َما ِصَفُة مَحِْا اْلَقي تِ  /ٖٗس

ُُْذ اْلَقي تِ  /ٗٗس  ؟ُذ ُِيوِ َوَما ِصَفُة اْلَسْ ِ اَلِذي يُْلَُ  ؟َمىَت َيُك ُف َد

 ؟الَ َلَ اُت اْلَقْسُن نَُة ِتْسَقاِف  ََُقا شُمَا /٘ٗس

 ؟َما النَػْفُا اْلُقْنَلُق ِا الَ َ ةِ  /ٙٗس

 ؟َما َاْوتَاُت النَػْ  ِ  /ٚٗس

 َمَع بَػَياِف اَْتَساِمِو َوَما يَػْنَلرُِج َ َْلُو ِمَذ الَ َلَ اِت. ؟َما النَػْفُا اْلُقَسَيلُ  /ٛٗس

 ؟َما َوْتُت َصَ ِة ال اَ ى /ٜٗس

 ؟َما َوْتُت َصَ ِة اْلَ ْترِ  /ٓ٘س

ـْ ُُػرَاَدى ؟َما َوْتُت َصَ ِة اللَػرَاِوي ِ  /ٔ٘س  ؟َوَىْا َتُك ُف َنَاَعًة َا
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 ؟َما َوْتُت َصَ ِة اْلُكُس ؼِ  /ٕ٘س

 ؟َوَما ِصَفلُػَ ا ؟َما َوْتُت َصَ ِة اِ ْسِلْسَسا ِ  /ٖ٘س

 ؟َوَما ِصَفُلوُ  ؟َمىَت ُيْسَ ُل ُسُ  ُد الل َ َوةِ  /ٗ٘س

 ؟َقاَعِة ِا الَ َ ةِ َما ُحْكُب الَْ  /٘٘س

َماَمِة ِا الَ َ ةِ  /ٙ٘س  اذُْ ِر اللَػْرتِيَ . ؟َمِذ اْلَْوَق بِاإْلِ

ـُ ِمَذ اْلَقْيُم ـِ  /ٚ٘س َما  ؟اَْيَذ يَِسُف اإْلِ

 ؟َما َضاِبُط اْلُ ْذِر اْلُقْسِسِط لِْلَ َقاَعةِ  /ٛ٘س

 ؟َ ْب َنَاَعُة الُُْقَ ِة َواْلِ يلِ  /ٜ٘س

ُ بْ  ؟الُُْقَ ةُ  َمِذ اَلِذيَذ َ  تَػْلَدُمُ بُ  /ٓٙس  ؟َوَىْا َتِ  ا ِمنػْ

 ؟َما الشاُروُط اْلُقْ َلَ ُة بِالُُْقَ ةِ  /ٔٙس

ـُ َعَلى الدََ اِة َيْشَلِقُا َعَلى اُُم ٍر  ََُقا ِى َ  /ٕٙس  ؟اْلَكَ 

 ؟َمِذ اْلُقدَ    /ٖٙس

 ؟َرمِحَُو الَلُو ِا اْلُقدََ ى اَْمَرْيِذ  ََُقا شُمَا–ذََ َر اْلُقَؤل ُف  /ٗٙس

 ؟َ اُة اَلِل َتُك ُف لِلنَػْفقِ َما الَد  /٘ٙس

 ؟َوَعَقْذ طُمْرُِجَ ا ؟َعَلى َمْذ جتَُِ  زََ اُة اْلِفْنرِ  /ٙٙس
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َ ا زََ اُة اْلِفْنرِ  /ٚٙس  ؟َما اْلَْصَناُؼ اَلِلَ ُتك ُف ِمنػْ

 ؟اْلَقاُؿ اْلُقدََ ى اَْربَػَ ُة َاْصَناٍؼ  ََُقا ِى َ  /ٛٙس

ـِ  /ٜٙس  ؟َما َ ِيَقُة اْلَنْػَ ا

بِ  /ٓٚس  ؟َوَما اْلَ اِجُ  ُِيِو  َوُِيَقا زَاَد َعَلْيوِ  ؟اِ َما ِنَ اُب اإْلِ

ُِيِو َوُِيَقا زَاَد َعَلْيوِ  ؟َما ِنَ اُب اْلعَػَسرِ  /ٔٚس  ؟َوَما اْلَ اِج ُ 

 ؟َوَما اْلَ اِجُ  ُِيِو َوُِيَقا زَاَد َعَلْيوِ  ؟َما ِنَ اُب اْلَ َنبِ  /ٕٚس

 ؟َما اْلَْلَافُ  /ٖٚس

 ؟ُِيوِ  َوَما اْلَ اِج ُ  ؟َما ِنَ اُب اْلَْلَافِ  /ٗٚس

 ؟َوَما اْلَ اِجُ  ُِيوِ  ؟َما الر َ ازُ  /٘ٚس

 ؟َ ْيَف يُػْ َلعَػُر ِنَ اُب ُعُروِض الل َ اَرةِ  /ٙٚس

 ؟َما َعْرُط ُوُج ِب زََ اِة اجْلَارِِج ِمَذ اْلَْرضِ  /ٚٚس

 ؟َىْا ُيْشلَػَرُط الن َ اُب َوادَْْ ُؿ ِا اْلَْمَ اِؿ الدََ  ِيَةِ  /ٛٚس

ُْعُ  /ٜٚس  ؟الدََ اةِ  َمِذ اَلِذي َيِ  ا ِمْنُو َد

َُُع  ِلَْيِ ُب الدََ اةُ  /ٓٛس  ؟َمِذ اَلِذيَذ ُتْل

ُُْع الدََ اِة  ِلَْيِ بْ  /ٔٛس  ؟َمِذ اَلِذيَذ َ  صَمُ ُز َد
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ُِْع الدََ اِة لِْلَسرِي ِ  /ٕٛس  ؟َما ُحْكُب َد

ُِْع الدََ اِة لَِعيِن اْلُقنَِل ِ  /ٖٛس  ؟َما ُحْكُب َد

ـُ اْلُقَؤل ِف َعِذ الَ ْ ـِ  /ٗٛس  ؟َعَلى اُُم ٍر  ََُقا ِى َ اْعَلَقَا َ َ 

 ؟َما َضاِبُط الَ اِ ِب ِا الَ ْ ـِ اْلَ اِجِ  َوالَ ْ ـِ النَػْفاِ  /٘ٛس

ـٌ  ََُقا ِى َ  /ٙٛس  َمَع بَػَياِف َما يَػْنَلرُِج ِا ُ ا  ِتْسٍب. ؟الَ ْ ـُ اَْتَسا

 ؟َما الَ ْ ـُ اْلَقْكُروهُ  /ٚٛس

 ؟َما الَ ْ ـُ اْلُقَ َرـُ  /ٛٛس

 ؟ُل ِا الَ ْ ـِ َما النَػْفُا اْلُقَسيَ  /ٜٛس

 ؟َما ُمْفِسَلاُت الَ ْ ـِ  /ٜٓس

 ؟َمَع الَلْقِثيِلِلُكا  نَػْ عٍ  ؟اْلَقْفُ  ُؿ ِا الَ ْ ـِ اَنْػَ اٌع  ََُقا ِى َ  /ٜٔس

 ؟َما ُحْكُب اِ ْعِلَكاؼِ  /ٕٜس

 ؟َوَما ُمْفِسُلهُ  ؟َوَما َمْسِ ُلهُ  ؟َوَما َزَمانُوُ  ؟َما َمَكاُف اِ ْعِلَكاؼِ  /ٖٜس

ـُ َعِذ ادََ  /ٜٗس  ؟ج  َيْشَلِقُا َعَلى اُُم ٍر ََُقا ِى َ اْلَكَ 

 ؟َما َضاِبُط اْدَاج  اَلِذي َيُك ُف حمَِ ا ِلُ ُج بِِو  اَْو حمَِ ا ِلُسنػ َيِلوِ  /ٜ٘س

 ؟َوَما ادَْجا اْلَقْسُن فُ  ؟َما ادَْجا اْلَ اِج ُ  /ٜٙس
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 ؟َما اْلَقْ ُ  ُج  ِلَْيوِ  /ٜٚس

 ؟اَُػَْ اُؿ ادَْج  َعَلى اَْتَساـٍ َما ِى َ  /ٜٛس

 ؟َما نَػْ َعا اْلَقَ اِتيتِ  /ٜٜس

 ؟َوَما َعَ تَػلُػَ ا بِادَْج   ؟َما اْلَقَ اِتيُت الَدَمانَِيةُ  /ٓٓٔس

 ؟َما اْلَقَ اِتيُت اْلَقَكانَِيةُ  /ٔٓٔس

نَػَ ا ؟َما اَْنَساُؾ ادَْج   /ٕٓٔس َُْ ُلَ ا ؟َوَما اْلَفْرُؽ بَػيػْ  ؟َوَما َا

 ؟َمىَت َتُك ُف اللَػْلِعَيةُ  /ٖٓٔس

ْحرَا /ٗٓٔس  ؟ـِ َما حَمْظُ رَاُت اإْلِ

ـِ  /٘ٓٔس ْحرَا  ؟َما اْلَفْرُؽ بَػْمَ الَرُجِا َواملْرَاَِة ِا حَمْظُ رَاِت اإْلِ

 ؟َما ُِْليَُة َاْخِذ الَشْ ِر  َوَما اْلَفْرُؽ بَػْمَ َاْخِذ َثَ ِث َعَ رَاٍت َاْو اََتاَ  /ٙٓٔس

 ؟َما ُِْليَُة تَػْ ِنَيِة الرَْاِس َولُْعِق اْلَقِ يِط َوالن ي ِ  /ٚٓٔس

 ؟الَ ْيلِ  َما ُِْليَُة تَػْلاِ  /ٛٓٔس

 ؟َوَما اَثَػرُُه َعَلى ادَْج   ؟َما ُِْليَُة اْلَ ْط ِ  /ٜٓٔس

َوَما اْلَفْرُؽ بَػْمَ َحَرـِ َمَكَة  ؟َما ُحْكُب َصْيِل ادََْرـِ َوَعَ رِِه َونَػَعاتِوِ  /ٓٔٔس

 ؟َواْلَقِليَنِة ِا َذِل َ 
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 ؟َوِمْذ اَْيَذ طَمْرُجُ  ؟ِمْذ اَْيَذ َيْلُخُا َمَكةَ  /ٔٔٔس

 ؟ُا َمْسِ َل اْلَكْ َعةِ ِمْذ اَْيَذ َيْلخُ  /ٕٔٔس

 ؟ِِبَ يَػْعَلاُ اْدَاجا ِ َذا َوَصَا َمَكةَ  /ٖٔٔس

 ؟َىْا ضمُِاا اْدَاجا ِ َذا طَاَؼ لِْلُسُلوـِ َوَسَ ى /ٗٔٔس

 ؟َما َعَقُا يَػْ ـِ اللَػْرِويَةِ  /٘ٔٔس

َ ا ؟َما َعَقُا يَػْ ـِ َعَرَُةَ  /ٙٔٔس َُُع ِمنػْ  ؟َوَمىَت َيْل

 ؟اَذا يَػْ َقُا ُِيَ اَومَ  ؟َمىَت يَيِِْ اْدَاجا ُمْدَدلَِفةَ  /ٚٔٔس

 ؟َما اَْعَقاُؿ يَػْ ـِ الَنْ رِ  /ٛٔٔس

 ؟َما اَْعَقاُؿ اَيَاـِ الَلْشرِيقِ  /ٜٔٔس

 ؟َمىَت َينُ ُؼ اْدَاجا لِْلَ َداعِ  /ٕٓٔس

َىْا ُيْشرَُع زِيَاَرُة تَػْ ِ الَنيب  َصَلى الَلُو َعَلْيِو َوَسَلَب َوَصاِحعَػْيِو َرِضَ  الَلُو  /ٕٔٔس

ُ َقا  ؟َعنػْ

 ؟ُف ادَْج  َما اَرَْ ا /ٕٕٔس

 ؟َما َواِجَعاُت ادَْج   /ٖٕٔس

 ؟َوَما ُسَنُذ ادَْج   /ٕٗٔس
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ؟َما اَرَْ اُف اْلُ ْقَرةِ  /ٕ٘ٔس

 ؟َما َواِجُ  اْلُ ْقَرةِ  /ٕٙٔس

َما اَلِذي يَػلَػَرَتُ  َعَلى تَػْرِؾ رِْ ٍذ َاْو َواِجٍ  َاْو ُسَنٍة ِا ادَْج  َاِو  /ٕٚٔس

 ؟اْلُ ْقَرةِ 

 ؟َوِمَب َتُك فُ  ؟َما ُحْكُب اْلُْضِ َيةِ  /ٕٛٔس

 ؟َما الس ذا اْلُقْ دُِئ ِا اْلََضاِح  /ٜٕٔس

 ؟َما َوْتُت َذْبِ  اْلُْضُ َيةِ  /ٖٓٔس

 ؟َما الساَنُة ِا تَػْسِسيِب اْلُْضِ َيةِ  /ٖٔٔس

 ؟َما اَلِذي ظَمَْلِنُع ِمْنُو ُمرِيُل اْلُْضِ َيةِ  /ٕٖٔس

 ؟َ ْب َعاًة َتُك ُف اْلَ ِسيَسةُ  /ٖٖٔس

 ؟َمىَت ُتْذَبُ  اْلَ ِسيَسةُ  /ٖٗٔس

 ؟ُِيِو اْلَ ِسيَسُة اْلُْضِ َيةَ  َما اَلِذي خُتَاِلفُ  /ٖ٘ٔس

 ؟َمَع َمْذ َيُك ُف الَِْ ادُ  /ٖٙٔس

 ؟َما ُحْكُب الَِْ ادِ  /ٖٚٔس

ـُ َعَلى الَِْ ادِ  /ٖٛٔس َ ا اْلَكَ   ؟َما اْلُُم ُر اَلِل َيْشَلِقُا َعَليػْ
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟َما َوْصُف اْلُقَساِتِا ِا الَِْ ادِ  /ٜٖٔس

 ؟َىْا يَػْلَدـُ َاْف َيُك َف لِْلَ ْيرِي اَِم ٌ  /ٓٗٔس

 ؟ْسَلْيَذُف اْلَِمُ  ِا الَِْ ادِ ُِيَب يُ  /ٔٗٔس

 ؟َما ُحْكُب اْلَفرَاِر ِمَذ اْلَ ُلو  ِا الَِْ ادِ  /ٕٗٔس

َىْا ُيْشرَُع لِْلَ ْيرِي اْلُقْسِلِب بَػْ َل الظََفِر َاْف ضَمْرُِت ا َاْو يَػْسنَُ  ا الَشَ َر  /ٖٗٔس

 ؟َاْو يُػْلِلُف ا َعْيًئا

 ؟َمِذ اْلُقَساَتُا ِا الَِْ ادِ  /ٗٗٔس

َماـِ ِا اللَػَ اُمِا َمَع اْلَِس ِ َما ِخَيا /٘ٗٔس  ؟رَاُت اإْلِ

 ؟ِلَقْذ َيُك ُف َسَلُ  اْلَسِلياِ  /ٙٗٔس

 ؟َوَمْذ اُْعِنَ  اْلََماَف ِمْذ ُمْسِلبٍ  ؟َما ُحْكُب تَػْلِا َمْذ َبَذَؿ اْلِْديَةَ  /ٚٗٔس

 ؟دمَْذ َيِ  ا اْلََمافُ  /ٛٗٔس

 ؟ِِبَ يَػْنَلِسُع َعْ ُل اْلَكاُِرِ  /ٜٗٔس

ُ َقا ؟َفاِر ِتْسَقاِف َما شُمَااْلَقْ ُن ـُ ِمَذ اْلكُ  /ٓ٘ٔس  ؟َوَما ُحْكُب ُ ا  ِتْسٍب ِمنػْ

 ؟اْلُقَ ادََُة َمَع اْلُكَفاِر َحَا ُصَ ٌر  ََُقا ِىَ  َوَما ُحْكُقَ ا /ٔ٘ٔس

َ ا ِا اْلعَػْيعِ  -َرمِحَُو الَلوُ  –َما اْلُُم ُر اَلِل ذََ َر اْلُقَؤل فُ  /ٕ٘ٔس  ؟اَنَُو َ  بَُل ِمنػْ
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ؟َعاِ عِ َما ُعُروُط الْ  /ٖ٘ٔس

 ؟َما َعْرُط اْلُقْعَلاعِ  /ٗ٘ٔس

 ؟َما ُعُروُط الَثَقِذ ِا اْلعَػْيعِ  /٘٘ٔس

 ؟َما ُعُروُط اْلُقَثَقِذ ِا اْلعَػْيعِ  /ٙ٘ٔس

 ؟َما ُصَ ُر ِصيَ ِة اْلعَػْيعِ  /ٚ٘ٔس

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟الشاُروُط ِا اْلعَػْيِع ِتْسَقاِف  َما شُمَا /ٛ٘ٔس

ـُ اجْلَِيارِ  /ٜ٘ٔس  ؟َما اَْتَسا

ـُ الر بَا /ٓٙٔس  ؟َما اَْتَسا

 ؟ُِيَب صَمْرِي رِبَا اْلَفْ اِ  /ٔٙٔس

 ؟ُِيَب صَمْرِي رِبَا الَنِسيَئةِ  /ٕٙٔس

 ؟َما ُحْكُب اللَػَفاُضِا َوالَنَسِ  ِا الَ ْرؼِ  /ٖٙٔس

 ؟َما ُعُروُط الَسَلبِ  /ٗٙٔس

َجاَرةِ  /٘ٙٔس  َمَع الَلْقثِياِ  ؟َما ُصَ ُر اإْلِ

ـُ اْلَِج ِ  /ٙٙٔس  ؟َما اَْتَسا

َجاَرةِ  /ٚٙٔس  ؟َما ُعُروُط اإْلِ
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟َما ُحْكُب اْلَسْرضِ  /ٛٙٔس

 ؟َما َضاِبُط َما َيِ  ا تَػْرُضوُ  /ٜٙٔس

 ؟َما ُحْكُب الد يَاَدِة ِا َرد  اْلَسْرِض َاْو َعْرِطَ ا /ٓٚٔس

 ؟َما اَلِذي يَػُرداُه اْلُقْسَ،ِضُ  /ٔٚٔس

 ؟َما اَنْػَ اُع اْلَ ثَاِ ِق َعَلى اْدُُس ؽِ  /ٕٚٔس

 ؟َوَما َعْرطُوُ  ؟َما ُص رَُة الَرْىذِ  /ٖٚٔس

 ؟َما ُحْكُب الَلَ راِؼ ِا الَرْىذِ  /ٗٚٔس

 ؟ يَػنػَْف ا الَرْىذُ ِبَِ  /٘ٚٔس

 ؟َودمَْذ َيِ  ا  ؟َما الَ َقافُ  /ٙٚٔس

 ؟َوَما اَثَػرَُىا ؟َما اْلَكَفاَلةُ  /ٚٚٔس

 ؟َما اَثَػُر ادََْ اَلِة َعَلى الَلْيذِ  /ٛٚٔس

 ؟َىْا يُػْ َلعَػُر ِرَضا َاْطرَاِؼ ادََْ اَلةِ  /ٜٚٔس

 ؟َمْذ ُىَ  َجا ُِد الَلَ راؼِ  /ٓٛٔس

ـُ اْلَقْ ُ  ُر َعَلْيوِ  /ٔٛٔس  ؟اَلِذي يَػْنَلرُِج َ َْت ُ ا  نَػْ عٍ  َوَما ؟َما اَْتَسا

 ؟َما ُص رَُة َتَ راِؼ الَشْ ِص ِبَ ْ ِهِ  /ٕٛٔس
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ؟َما َضاِبُط َمْذ َيِ  ا تَػ ِْ يُلوُ  /ٖٛٔس

ْ ِمْذ ِخَ ِحَا اَنْػَ اَع الَشرَِ ِة. /ٗٛٔس َ ا َوبَػم   الَشرِيُ  اَنْػَ اٌع. بَػيػ نػْ

 ؟َما اْلُقَساتَاُة َوَما اْلُقدَاَرَعةُ  /٘ٛٔس

 ؟ـُ َاْخِذ اْلَقاِؿ ِبَ ْ ِ ِعَ ضٍ َما اَْتَسا /ٙٛٔس

 ؟َما اْلَ ْمُ اَلِل َتِ  ا ِ َعاَرتُػَ ا /ٚٛٔس

 ؟َىِا اْلَ ارِيَُة َمْ ُق نٌَة َعَلى اْلُقْسَلِ  ِ  /ٛٛٔس

ـْ َضَقافٌ  /ٜٛٔس  ؟َيُل اْلُقْسلُػْ دَِع َعَلى اْلَ ِديَ ِة َىْا ِىَ  َيُل اََمانٍَة َا

 ْرِط َذِلَ .َمَع بَػَياِف عَ  ؟َما ُحْكُب َرد  اْلَقْ ُ  بِ  /ٜٓٔس

 ؟َوَما َعْرُط َذِل َ  ؟َىِا اْلَ اِصُ  َضاِمٌذ لِْلَقْ ُ  بِ  /ٜٔٔس

 ؟ِا اْلُقْللَػَسِط نَػْ َعْمِ  َما شُمَا -َرمِحَُو الَلوُ  –ذََ َر اْلُقَؤل فُ  /ٕٜٔس

َفُق َعَلْيوِ  ؟َما الَلِسيطُ  /ٖٜٔس َوَما ُحْكُقُو ِمْذ ِجَ ِة الَلْيِذ  ؟َوِمْذ اَْيَذ يُػنػْ

 ؟َواْدُر يَةِ 

ـُ اْلَقاِؿ اْلُقْللَػَسطِ  /ٜٗٔس  ؟َوَما ُحْكُب ُ ا  ِتْسبٍ  ؟َما اَْتَسا

 ؟ِِبَ ُ َْلُ  اْحَِعُة َوتَػْلَدـُ َوضَمُْرـُ الراُج ُع ُِيَ ا /ٜ٘ٔس

 ؟َما ُحْكُب الر ْعَ ِة لِْلَ اِ ِب َواْلَساِض  /ٜٙٔس
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 َمَع بَػَياِف َما ُيْسَلثْػَو. ؟َما ُحْكُب اْحَِليَةِ  /ٜٚٔس

 ؟اْلَقَ اتُ  ِِبَ  ُْلُ  اْلَْرضُ  /ٜٛٔس

 ؟َوَما اْلَ اِجُ  ِمْنوُ  ؟َوِِبَ ظُمَْل ُ  ؟َما الر َ ازُ  /ٜٜٔس

 ؟ِِبَ ُ َْلُ  اْلَقَ اِدفُ  /ٕٓٓس

 ؟َوَما َعْرُط َذِل َ  ؟ِِبَ ُ َْلُ  اْلُكُن زُ  /ٕٔٓس

 ؟َمَع الَلْقِثياِ  ؟ِِبَ ظُمَْلُ  َما ِا اْلَعْ رِ  /ٕٕٓس

 ؟ِِبَ ُ َْلُ  الناُي ُر اْلعَػر يَُة َواَْعَشاُعَ ا /ٖٕٓس

 ؟ظُمَْلُ  َحيَػَ اُف اْلعَػر  اْلَ ْحِش ا  ِبَِ  /ٕٗٓس

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟ِِبَ ظُمَْلُ  اْلَقاُؿ اْلَقْرُغ ُب َعْنوُ  /ٕ٘ٓس

ُر اْلَقْقُل َ ِة آِلَدِم    /ٕٙٓس  ؟ِِبَ ُ َْلُ  اْلَْعَشاُب َغيػْ

 ؟ِِبَ ظُمَْلُ  الَشَ ُر اْلعَػر يا اَلِذي ملَْ يَػْ رِْسُو كَدِم    /ٕٚٓس

 ؟اْلَنْػَ اِر َواْلُ ُي فِ  ِِبَ ظُمَْلُ  َما ُ  /ٕٛٓس

َوَما اَلِذي يَػْنَلرُِج ِا ُ ا   ؟ِ ْخرَاُج اْلَْمَ اِؿ َعْذ َماِلِكَ ا ِتْسَقاِف َما شُمَا /ٜٕٓس

َ ا  ؟ِتْسٍب ِمنػْ

 ؟دمَْذ تُػْؤَخُذ اْلِْديَةُ  /ٕٓٔس
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ؟َما اْلَ ْتفُ  /ٕٔٔس

 ؟دمَْذ َيِ  ا اْلَ ْتفُ  /ٕٕٔس

 ؟َما َعْرُط َمْ ِرِؼ اْلَ ْتفِ  /ٖٕٔس

ـُ  /ٕٗٔس  ؟َلْفِظ اْلَ ْتفِ  َما اَْتَسا

 ؟دمَْذ يُػْؤَخُذ اْلُ ْشرُ  /ٕ٘ٔس

 ؟دمَْذ َتِ  ا اْلَ ِصَيةُ  /ٕٙٔس

 ؟َيْشَلِقُا َمْعَ ُث اْلَ ِصَيِة َعَلى اُُم ٍر  َما ِى َ  /ٕٚٔس

 ؟َوَما َحلاَىا اْلَْعَلى ؟َما ُحْكُب اْلَ ِصَيةِ  /ٕٛٔس

 ؟َما ُحْكُب اْلَ ِصَيِة بَِيْ ثَػَر ِمَذ الثػاُلثِ  /ٜٕٔس

 ؟َما اْلُق َصى ِبوِ  /ٕٕٓس

 ؟َمِذ اْلُق َصى َلوُ  /ٕٕٔس

 ؟َمِذ اْلُق َصى  ِلَْيوِ  /ٕٕٕس

 ؟َما ُحْكُب اْلِ ْلقِ  /ٖٕٕس

 ؟َما اَنْػَ اُع َلْفِظ اْلِ ْلقِ  /ٕٕٗس

 ؟َما َاْسَعاُب اْلِ ْلقِ  /ٕٕ٘س
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟َما اَثَػُر ِعْلِق بَػْ ِع اْلَ ْعلِ  /ٕٕٙس

 ؟َوَما ُحْكُب اْلِ ْلِق اْلُقَ َلقِ  ؟َما ُحْكُب اْلِ ْلِق اْدَاؿ   /ٕٕٚس

َوِِبَ يَػُ  ُد  ؟َوِِبَ يَػْثُعُت ِعْلُق اْلُقَكاَت ِ  ؟ُحْكُقَ اَوَما  ؟َما اْلِكَلابَةُ  /ٕٕٛس

 ؟َرِتيًسا

ـا اْلَ َللِ  /ٜٕٕس  ؟َوَما ُحْكُب بَػْيِ َ ا ؟َوِِبَ تُػْ َلقُ  ؟َمْذ ُا

َاَف اِ ْجِلَقاَع ُمْشَلِقٌا َعَلى اُُم ٍر  َما  -َرمِحَُو الَلوُ  –ذََ َر اْلُقَؤل فُ  /ٖٕٓس

 ؟ِى َ 

 ؟َما ُحْكُب ِنَكاِح اْلُقَ اِلِف ِا الل يذِ وَ  ؟َما َعْرُط الَناِ  ِ  /ٖٕٔس

 ؟َما َعْرُط اْلَقْنُك َحةِ  /ٕٖٕس

 ؟َوَىْا تَػْنَلِشُر اْدُْرَمُة ِمْذ ِجَ ِة اْلُقْرَتِ عِ  ؟َما َضاِبُط الَلْ رِِم بِالَرَضاع /ٖٖٕس

 ؟َما ادَْلا اْلَْعَلى ِا َعَلِد الَدْوَجاتِ  /ٖٕٗس

نػَ  /ٖٕ٘س  ؟ُ َذ ِا الن َكاحِ َمِذ الَ ِِ ضَمُْرـُ الَْْقُع بَػيػْ

 ؟َىْا ُيْشلَػَرُط ِرَضا اْلَقْراَِة ِا الن َكاحِ  /ٖٕٙس

 ؟َمِذ الْػُقْنِك ُ  /ٖٕٚس

 ؟َما تَػْرتِيُ  اْل َِ يَِة ِا الن َكاحِ  /ٖٕٛس
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 ؟َوَما ُعُروطُوُ  ؟َما الْػُقْنَكُ  ِبوِ  /ٜٖٕس

 ؟َوَما َعْرطُوُ  ؟َما الْػُقْنَكُ  َعَلْيوِ  /ٕٓٗس

 ؟َىْا ُيْشلَػَرُط اْلِ َ ُض ِا اجْلُْلعِ  /ٕٔٗس

ـْ َطَ ؽً  /ٕٕٗس  ؟َىِا اجْلُْلُع َُْسٌخ َا

 ؟َمْعَ ُث الَنَ ِؽ ُمَسَسٌب ِ َق اَْتَساـٍ ماَ ِى َ  /ٖٕٗس

 ؟َمِذ اْلُقنَل قُ  /ٕٗٗس

 ؟َمِذ اْلُقنََلَسةُ  /ٕ٘ٗس

 ؟َوَما اَْتَساُمُو ِمْذ َحْيُث الَ رَاَحةُ  ؟َما اْلُقنََلُق ِبوِ  /ٕٙٗس

 ؟َ ْب طَْلَسًة ظَمِْلُ  الَدْوجُ  /ٕٚٗس

 ؟َناِ  ِا الَنَ ِؽ َوَما َعْرطُوُ َما ُحْكُب اِ ْسِلثػْ  /ٕٛٗس

ـُ الَنَ ِؽ ِمْذ ِجَ ِة اللَػْ ِليقِ  /ٜٕٗس  ؟َوَما ُحْكُب ُ ا  ِتْسبٍ  ؟َما اَْتَسا

ُن نَةُ  /ٕٓ٘س ـُ الَنَ ِؽ ِمْذ َحْيُث اْلعَػيػْ  ؟َما اَْتَسا

 ؟َما الَنَ ُؽ اْلَعاِ ذُ  /ٕٔ٘س

 ؟َما الَنَ ُؽ الَرْجِ  ا  /ٕٕ٘س

 ؟ىَت َومَ  ؟َ ْيَف َتُك ُف الَرْجَ ةُ  /ٖٕ٘س
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 ؟َما اَلِذي يَػلَػَرَتُ  َعَلى الظ َ ارِ  /ٕٗ٘س

 ؟َوَما اَثَػرُهُ  ؟َوَما ِصَفُلوُ  ؟َمىَت َيُك ُف الل َ افُ  /ٕ٘٘س

 ؟َما اَثَػُر اْدَِلِف َعَلى تَػْرِؾ َوْطِ  الَدْوَجةِ  /ٕٙ٘س

 ؟َما اَنْػَ اُع اْلَِنايَةِ  /ٕٚ٘س

 ؟َما اَنْػَ اُع اْلَِنايَِة َعَلى النَػْفقِ  /ٕٛ٘س

 ؟اْلَ ْقلِ  َما اْلَ اِجُ  ِا تَػْلاِ  /ٜٕ٘س

 ؟َما اْلَ اِجُ  ِا َغْ ِ تَػْلُا اْلَ ْقلِ  /ٕٓٙس

يَةُ  /ٕٔٙس  ؟َما الل 

 ؟َوَما اْلَ اِجُ  ُِيَ ا ؟َما ُصَ ُر اْلَِنايَِة َعَلى اْلعَػْ عُ  /ٕٕٙس

 ؟َما اْلَقَ اِص  اْلُق ِجَعُة لِْلَ ل   /ٖٕٙس

 ؟َما َحلا الد نَا /ٕٗٙس

 ؟َما ُعُس بَُة الل َ اطِ  /ٕ٘ٙس

 ؟ بَػُلوُ َوَما ُعسُ  ؟َما ُحْكُب اْلَسْذؼِ  /ٕٙٙس

 ؟َوَما ُعُس بَػُلوُ  ؟َما ُحْكُب ُعْرِب اجْلَْقرِ  /ٕٚٙس

 ؟َوَىْا َيْ َقُذ الَسارُِؽ اْلَقاؿَ  ؟َوَما ُعُس بَػلُػَ ا ؟َما ُحْكُب الَسرَِتةِ  /ٕٛٙس



 

  

294 

 

 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ؟َوَما ُعُس بَػُلوُ  ؟َما ُحْكُب َتْنِع النَرِيقِ  /ٜٕٙس

َماـِ َواجْلُُروُج َعَلْيوِ  /ٕٓٚس  ؟يُػَ اَمُا اْلعُػَ اةُ  وََ ْيفَ  ؟َما ُحْكُب اْلعَػْ ِ  َعَلى اإْلِ

 ؟َوَما ُعُس بَُة اْلُقْرَتل   ؟َما ُحْكُب الر َدةِ  /ٕٔٚس

 ؟َوَما ُعُس بَػُلوُ  ؟َىْا َيْكُفُر الَساِحرُ  /ٕٕٚس

ـُ اْلَقَ اِص  بِالَنظَِر ِ َق َما صمَُِ  ُِيَ ا /ٖٕٚس  ؟َما اَْتَسا

َما  -َرمِحَُو الَلوُ  –ضَمَْلاُج اْسِلْ رَاُج اْدُُس ِؽ ِ َق اُُم ٍر ذََ َرَىا اْلُقَؤل فُ  /ٕٗٚس

 ؟ِى َ 

 ؟َوَما َعْرطُوُ  ؟َوَما ُحْكُب َنْ ِعوِ  ؟َمِذ اْدَاِ ُب ِا اْسِلْ رَاِج اْدُُس ؽِ  /ٕ٘ٚس

 ؟َما اْلَ َلُد اْلَقْنُل ُب ِا الَشَ اَداتِ  /ٕٙٚس

 ؟َمِذ اَلِذيَذ َ  تُػْسَعُا َعَ اَدتُػُ بْ  /ٕٚٚس

 ؟َلَلاِعيَػْمِ ُتْشرَُع اْلَيِقمُ َوِا َجاِنِ  َاي  اْلقُ  ؟َما اْلَيِقُم اْلَقْشُروَعةُ  /ٕٛٚس

تػْرَاُر ُمْسلَػَنٌل َتَ اِ    يُػَؤاَخُذ بِِو الَشْ صُ  /ٜٕٚس  ؟َىِا اإْلِ

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟َما َضاِبُط اْلُقَعاُح ِمَذ النََ اـِ َوالَشرَابِ  /ٕٓٛس

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟َما اَلِذي ضَمُْرـُ ِمَذ اْلَْطِ َقةِ  /ٕٔٛس

ـُ اْلَ َرثَ  /ٕٕٛس  ؟ةِ َما اَْتَسا
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ُ بْ  ؟َمْذ َاْصَ اُب اْلُفُروضِ  /ٖٕٛس  ؟َوَما َُػْرُض ُ ا  َواِحٍل ِمنػْ

 َمَع الَلْقِثيِا. ؟َمْذ ُىُب اْلَ َ َعاتُ  /ٕٗٛس

ـِ  /ٕ٘ٛس  ؟وََ ْيَف يَرِثُ فَ  ؟َمْذ ُىْب َذُوو اْلَْرَحا

 ؟َما تَاِعَلُة ادَْْ ِ  ِا اْلَ َ َعاتِ  /ٕٙٛس

 ؟مبَْذ ُ َْ ُ  الََْلةُ  /ٕٚٛس

 ؟مبَْذ ضُمَْ ُ  الَْلا  /ٕٛٛس

 ؟مبَْذ ضُمَْ ُ  َوَلُل اْلُـا  َواْلََخَ اتُ  /ٜٕٛس
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ًليَّةي كىاٍْلىٍسًئلىةي التٍَّاًبيًقيَّةي عىلىى تي اٍلعىمى  اٍلحىاالى

 -رىًحمىوي اللَّوي  –فػيريكًع اٍلًفٍقًو اًلٍبًن اٍلميبػىر دً 

ِ ادُْْكَب ُِيَ ا ِمْذ خِ  َرمِحَُو  –َ ِؿ َما ذََ َرُه اْبُذ اْلُقعَػر دِ اََماَمَ  ُنَْلٌة ِمَذ اْلَ اِتَ اِت  بَػم 

 .([8])ِا ِ َلاِب ُُػُروِع اْلِفْسوِ  -الَلوُ 

ًت اٍْلتًيىًة مىعى التػٍَّعًليًل: ًة ًفي اٍلحىاالى  مىا حيٍكمي الصَّالى

 َرُجٌا َاَ َا دََْب ِ ِبٍا ُ َ َصَلى ُدوَف َاْف يَػلَػَ َضيَ. /ٔس

  /ٔج

َلَة َرمْحٍَة ُ َ َصَلى.َرُجٌا تَػَ َضيَ ُ َ تَػَعَا  /ٕس  اْمرَاََتُو تُػعػْ

  /ٕج

ـَ َوَغَسَلُو َوَصَلى. /ٖس ـٌ َ ِثٌ  ََُقَسَ  الَل  َرُجٌا تَػَ َضيَ ُ َ ُجرَِح ََُ رََج ِمْنُو َد

  /ٖج

 

 
لَْيَق الَلْيِىيُا اْلَْسِئَلِة تَػْ ِقيُق َُػْ ِب النَاِلِ  ِلَقا َدَرَسُو ِا اْلِكَلاِب  َوَرْبِط اْلَقَساِ ِا اْلِفْسِ َيِة بِاْلَ اِتِع  وَ  اْحََلُؼ ِمْذ َىِذهِ   [ٖ]

 ِة َُػْلَيلَػَنَعِو الَلاِرُس ِلَذِلَ .لِْلَفلػَْ ى َُِ نَُو َ  يَػلَػَناَسُ  َمَع َىَذا اْلِكَلاِب اْلُقْ َلَ ِر َوَىِذِه اْلَقْرَحَلُة اْلُقَعك رَ 
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ٍُْق َوَلَذٍة َُاْغَلَسَا َوتَػَ َضيَ  ُ َ بَػْ َل ُغْسِلِو َخرََج ِمْنُو بَػَسايَا /ٗس  َرُجٌا اَنْػَدَؿ َمِنياا ِبَل

 اْلَقيِن  ََُ َلى ُدوَف َاْف يُِ يَل اْلُ ْسَا َوَ  اْلُ ُض َ .

  /ٗج

ٍُْق َوَلَذٍة َُاْغَلَسَا َوتَػَ َضيَ  ُ َ بَػْ َل ُغْسِلِو َخرََج ِمْنُو بَػَسايَا  /٘س َرُجٌا اَنْػَدَؿ َمِنياا ِبَل

 اْلَقيِن  َُػلَػَ َضيَ َوَصَلى ُدوَف َاْف يُِ يَل اْلُ ْسَا.

  /٘ج

 ْسَلَب َُػلَػَ َضيَ َوَصَلى بَػْ َل ِ ْسَ ِمِو ُدوَف َاْف يَػْ َلِسَا.َ اٌُِر اَ  /ٙس

  /ٙج

َسَظ َوَصَلى ُدوَف ُوُض ٍ . /ٚس ـَ َوُىَ  َجاِلٌق نَػْ ًما َيِس ًا  ُ َ اْسلَػيػْ  َعْ ٌص نَا

  /ٚج

  ُمِسيٍب تَػَ َضَي َوَمَسَ  َعَلى ُخَفْيِو ِا اْليَػْ ـِ الثَاِلُث ِمْذ َمْسِ ِو َعَلى اجْلُف   /ٛس

 َوَصَلى.

  /ٛج

 تَػَ َضيَ مبَاٍ  طَاِىٍر  ُ َ َصَلى. /ٜس

  /ٜج
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 تَػَيَقَب َمَع ُوُج ِد اْلَقاِ  َواْلُسْلَرِة َعَلَى اْسِلْ َقالِِو َوَصَلى. /ٓٔس

  /ٓٔج

تَػَيَقَب َمَع ُوُج ِد َماٍ  بَارٍِد َعِليِل اْلعُػُروَدِة ِلَنَُو يَػَلَ َرُر بِاْسِلْ َقالِِو  وملَْ صمَِْل َغيػْرَُه  /ٔٔس

 َصَلى.وَ 

  /ٔٔج

 تَػَ َضيَ ِبَ ْ ِ َتْسِقَيٍة َوَصَلى. /ٕٔس

  /ٕٔج

تَػَ َضَي َوِا اَثْػَناِ  اْلُ ُض ِ  تَػَ َقَل َاْف يَػْ ِسَا اْلَيَل اْلُيْسَرى تَػْعَا اْلُيْقَو  ُ َ َصَلى  /ٖٔس

 ِ ََذا اْلُ ُض ِ .

  /ٖٔج

ًلا ُ َ  /ٗٔس  َصَلى ِ ََذا اْلُ ُض ِ .تَػَ َضيَ َوتَػَرَؾ خَتِْليَا ِدَْيِلِو اْلَكِثيَفِة ُملَػَ ق 

  /ٗٔج

تَػَ َضَي َوَبَلَا مبَْسِ  رَْاِسِو ُ َ َغَسَا َيَلْيِو ُ َ َوْجَ َو ُ َ رِْجَلُو  َوَصَلى ِ ََذا  /٘ٔس

 اْلُ ُض ِ .

  /٘ٔج
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 تَػَ َضيَ ومََلَ ظَمَْسْ  اُُذنَػْيِو ُ َ َصَلى ِ ََذا اْلُ ُض ِ . /ٙٔس

  /ٙٔج

َ ا ُ َ اْغَلَسَا ِمْذ َجَنابٍَة َوَمَسَ  َعلَ  /ٚٔس ى ُخَفْيِو وملَْ طَمَْلْ َ ا ُ َ تَػَ َضَي َوَمَسَ  َعَليػْ

 َصَلى.

  /ٚٔج

َ ا  ُ َ َصَلى. /ٛٔس  اْغَلَسَا َوَعَلى َيِلِه َجِع ٌَة يَػَلَ َرُر خِبَْلِ َ ا ََُقَسَ  َعَليػْ

  /ٛٔج

 َصَلى ِ ََذا َغَسَا َوْجَ ُو ُ َ نَػَ ى اْلُ ُض َ  َوَغَسَا بَِسَيَة اَْعَ اِ  اْلُ ُض ِ   َُ  /ٜٔس

 اْلُ ُض ِ .

  /ٜٔج

 اْغَلَسَا ِمَذ اْلََنابَِة ِبَ ْسِا َبَلنِِو بِاْلَقاِ  ِمْذ ُدوِف َدْلٍ  ُ َ تَػَ َضيَ َوَصَلى. /ٕٓس

  /ٕٓج

 اْغَلَسَا بِِنَيِة الَلعَػراِد  ُ َ َتذََ َر اَنَُو َ اَف ُجنًُعا َُاْ لَػَفى ِبَذِلَ  اْلُ ْسِا َوَصَلى. /ٕٔس

  /ٕٔج

 َلى ُخف  ُمَسَنٍع َوخُمََرٍؽ َوَصَلى.َمَسَ  عَ  /ٕٕس
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

  /ٕٕج

َ ا   /ٖٕس ًَُة َتْسُسُط ِمْذ رِْجِلِو ِ َذا َمَشى  ُ َ َاْحَلَث َوَمَسَ  َعَليػْ َلَف َعَلى َتَلِمِو لَِفا

 َوَصَلى.

  /ٖٕج

 َاَ َا َعْ ٌص َ ِعَل ِ ِبٍا  وملَْ يلَػَ َضْي ُ َ َصَلى. /ٕٗس

  /ٕٗج

 ْلعَػَسِر َوَصَلى ُدوَف َغْسِلِو.َاَصاَب ثَػْ بَُو َعْ ٌ  ِمْذ بَػْ ِؿ ا /ٕ٘س

  /ٕ٘ج

 َاَصاَب ثَػْ بَُو َعْ ٌ  ِمْذ ََُ َ ِت الَلَجاِج ُ َ َصَلى وملَْ يَػْ ِسْلُو. /ٕٙس

  /ٕٙج

 َاَصاَب ثَػْ بَُو َعْ ٌ  ِمْذ بَػْ ِؿ ِىرٍَة ََُ َلى وملَْ يَػْ ِسْلُو  َوَصَلى. /ٕٚس

  /ٕٚج

 ٍغ.َصَلى ِا ُخف  َمْ ُن ٍع ِمْذ ِجْلِل َمْيَلٍة َمْلبُ   /ٕٛس

  /ٕٛج

َ ا  َوَصَلى ُدوَف َغْسِلَ ا. /ٜٕس  َ َسَر تَػَ ارِيَر اجْلَْقِر َواَرَاتَػَ ا ََُيَصاَب ثَػْ بُُو ِمنػْ
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٜٕج

 َصَلى الظاْ َر تَػْعَا َزَواِؿ الَشْقِق. /ٖٓس

  /ٖٓج

 َصَلى اْلَ ْ َر ِعْنَل َزَواِؿ الَشْقِق. /ٖٔس

  /ٖٔج

 َصَلى اْلِ َشاَ  تَػْعَا َمِ يِ  الَشَفِق اْلَمْحَِر. /ٕٖس

  /ٕٖج

 َفْ َر تُػعَػْيَا طُُل ِع اْلَفْ ِر.َصَلى الْ  /ٖٖس

  /ٖٖج

 َصَلى ِا ثَػْ ٍب َخِفيٍف يُػَرى َلْ ُف اْلَعَشَرِة ِمْذ َورَا ِِو. /ٖٗس

  /ٖٗج

 َصَلى َرُجٌا َ اِعًفا َُِ َذُه َعْقًلا. /ٖ٘س

  /ٖ٘ج

 َصَلِت اْمرَاٌَة َ اِعَفًة ِلَ ْجِ َ ا َعْقًلا. /ٖٙس

  /ٖٙج
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 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َلِة ِبَسَعِ  ِعَلِة اْلِسَلاِؿ َوَعَلـِ َصَلى َعْ ٌص ِا اَثْػَناِ  اْلَقْ رََ ِة ِ َق َغْ ِ اْلسِ  /ٖٚس عػْ

َلِة.  ِ ْمَكاِف اْسِلْسَعاِؿ اْلِسعػْ

  /ٖٚج

َلِة َعَلى الرَاِحَلِة. /ٖٛس ً ا ِ َق َغْ ِ اْلِسعػْ  َصَلى ُمَساٌُِر َصَ َة اْلَ ْ ِر ُملَػَ ج 

  /ٖٛج

َلِة ِا اْلُفْنُلِؽ. /ٜٖس  َصَلى اْلُقَساُُِر َصَ ِة ال اَ ى ِ َق َغْ ِ اْلِسعػْ

  /ٜٖج

َلِة َعَلى الرَاِحَلِة.صَ  /ٓٗس ً ا ِ َق َغْ ِ اْلِسعػْ  َلى اْلُقَساُُِر َصَ َة اْل ِْتِر ُملَػَ ج 

  /ٓٗج

َ ا  َّ.ُِِا َ َاـِ الَساَعِة  /ٔٗس ظُْ رًا نَػَ ى َاْف ُيَ ل َ  الظاْ َر  ُ َ اْنَشَ َا َعنػْ

 ِة اْلُوَق.ـ ُدوَف اْسِلْ َ اِر نَِيٍة بَػْ َل النػ يَ َّوَصَ َىا الَساَعِة 

  /ٔٗج

 َصَلى َجاِلًسا َمَع ُتْلَرتِِو َعَلى اْلِسَياـِ ِا َصَ ِة الظاْ ِر. /ٕٗس

  /ٕٗج

 تَػَ َقَل تَػْرَؾ الَلَش اَل اْلَِخِ  ِا َصَ تِِو. /ٖٗس
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 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٖٗج

 تَػَرَؾ الَلَش اَل اْلَِخَ  نَاِسًيا َوَتذََ َر ِا اْليَػْ ـِ الثَاين. /ٗٗس

  /ٗٗج

ًلا.تَػَرَؾ الَلَش اَل اْلََوَؿ مُ  /٘ٗس  لَػَ ق 

  /٘ٗج

 تَػَرَؾ ُدَعاَ  اِ ْسِلْفَلاَح ُملَػَ ق ًلا. /ٙٗس

  /ٙٗج

 تَػَرَؾ ُدَعاَ  اِ ْسِلْفَلاِح نَاِسًيا. /ٚٗس

  /ٚٗج

 اتػَْلَ َر َعَلى َتْسِعيَ ٍة َواِحَلٍة ِا ُسُ  ِدِه. /ٛٗس

  /ٛٗج

 َوَجَل َحَيًة َتْسَ ى اََماَمُو َُػَسلَػَلَ ا َوُىَ  ُيَ ل  . /ٜٗس

  /ٜٗج

 َُػْرَتَع َاَصاِبَ ُو َوُىَ  ُيَ ل  . /ٓ٘س

  /ٓ٘ج
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ِمْ،ٍ،. ََِٔا اَثْػَناِ  َصَ تِِو َمَشى َمْشًيا ُملَػَ اِصً  ) /ٔ٘س

  /ٔ٘ج

 َصَلى اَْىُا اْلعَػَلِل َصَ َة اْلِ يِل َعِسَ  طُُل ِع الَشْقِق. /ٕ٘س

  /ٕ٘ج

 َصَلى َعْ ٌص نَػْفً  تُػعَػْيَا َزَواِؿ الَشْقِق. /ٖ٘س

  /ٖ٘ج

 َتَن ََع بِرَْ َ لَػْمِ ِعْنَل ُغُروِب الَشْقِق. /ٗ٘س

  /ٗ٘ج

 بَػْ َل طُُل ِع الَشْقِق.َصَلى اْل ِتْػَر  /٘٘س

  /٘٘ج

. /ٙ٘س َماـِ  َصَلى َمْيُم ـٌ َعْذ َيَساِر اإْلِ

  /ٙ٘ج

 َصَلى َمْيُم ـٌ َواِحٌل َخْلَف ِ َماِمِو. /ٚ٘س

  /ٚ٘ج

 َصَلِت اْلَقْراَُة َمْيُم َمًة َصَ َة الُُْقَ ِة ِا اْلَقْسِ ِل. /ٛ٘س
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٛ٘ج

 ْ رَاِ .َبْلٌو ُرَحٌا اَتَاُم ا َصَ َة اْلُُقَ ِة ِعْنَل ِخَياِمِ ْب ِا ال َ  /ٜ٘س

  /ٜ٘ج

 َصَلى الُُْقَ َة َثَ ثُ َف َرُجً  ِمْذ اَْىِا اْلعَػَلِل. /ٓٙس

  /ٓٙج

 َصَلى اَْىُا اْلعَػَلِل َصَ َة اْلُُقَ ِة ِبَ  ُخْنَعٍة. /ٔٙس

  /ٔٙج

 

ًت اٍْلتًيىًة كىاٍلوىاًجبى ًفيهىا. اًة ًفي اٍلحىاالى  بػىي ٍن حيٍكمى الزَّكى

َمِة ِعْنَلُه ) /ٕٙس َ ا ادَْْ ُؿ. ََُنْ رَاين  ِمْذ َاْىِا الذ   كَ ِؼ ِديَناٍر، َوَحاَؿ َعَليػْ

  /ٕٙج

َثَ ثُ َف َصاًعا ِمَذ الَلْقِر َتْكِفيِو ِلُقَلِة َعْ ٍر  َوَ   -يَػْ ـَ اْلِ يلِ  –َعْ ٌص ِعْنَلهُ  /ٖٙس

َرَىا  َُػَ ْا َعَلْيِو َاْف طُمْرَِج زََ اَة اْلِفْنرِ   ؟ظَمِْلُ  َغيػْ

  /ٖٙج

ِبِا الَساِ َقِة  َوَحاَؿ َعْ ٌص ِمْذ َاْىِا ُوُج ْب الدََ اةِ  /ٗٙس   ِعْنَلُه: اَْرَبٌع ِمَذ اإْلِ
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ ا ادَْْ ُؿ.  َعَليػْ

  /ٗٙج

ِبِا يَػْ ِلُفَ ا َوَيْسُلِفيُل ِمْذ  /٘ٙس َعْ ٌص ِمْذ اَْىِا ُوُج ِب الدََ اِة ِعْنَلُه: َثَ ثُ َف ِمَذ اإْلِ

َ ا ادَْْ ُؿ.  لََعِنَ ا َوَنْسِلَ ا َوَمَر َعَليػْ

  /٘ٙج

َ ا ُِٕوُج ِب الدََ اِة ِعْنَلُه ) َعْ ٌص ِمْذ َاْىاِ  /ٙٙس ، ِمَذ اْلَ َنِب الَساِ َقِة َوَمَر َعَليػْ

 ادَْْ ُؿ.

  /ٙٙج

َ ا ادَْْ ُؿ  َولَْيَق ُُٓمْسِلٌب ُمَكَلٌف َمَلَ  ِوْرثًا ِمَذ الَذَىِ  ) /ٚٙس ، ِمثْػَساً  َمَر َعَليػْ

 ِعْنَلُه َغيػْرَُىا.

  /ٚٙج

ُِْذ اْلُكَفاِر.َحَفَر لِِعَناِ  بَػْيِلِو َُػَ َجَل َماً   /ٛٙس  ِمْذ َد

  /ٛٙج

 َحَ َا ِمْذ زَمِْلِو َ ْرًا بَالًِ ا لِلن َ اِب َلِكَنُو ملَْ ظَمَُر َعَلْيِو ادَْْ ُؿ. /ٜٙس

  /ٜٙج
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟َاْخرََج َعْ ٌص الدََ اَة َعْذ َصِليٍق َلُو ُ َ َاْخعَػَرُه بَػْ َل َذِلَ   َُػَ ْا جُتْدُِئ الدََ اةُ  /ٓٚس

  /ٓٚج

ْخرَاِج الدََ اِة وملَْ طُمْرِْجَ ا بِنَػْفِسِو َمَع ُتْلَرتِِو َعَلى وََ َا َعْ ٌص َصِليَسُو ِا  ِ  /ٔٚس

 ِ ْخرَاِجَ ا بِنَػْفِسِو.

  /ٔٚج

َاْخرََج َعْ ٌص زََ اَتُو ِلَ اِلَلتِِو لَِ ْ دَِىا َعِذ اْلَ َقِا َوَعَلـِ ُوُج ِد َمْذ يُػْنِفُق  /ٕٚس

َ ا.  َعَليػْ

  /ٕٚج

 ِة.اَْعَنى َعْ ٌص زََ اَتُو لَِدْوَجِلِو اْلَفِس َ  /ٖٚس

  /ٖٚج

ََُع َعْ ٌص زََ اَتُو ِ َق َعْ ٍص َُِسٍ  ِمْذ َبيِن َىاِعٍب. /ٗٚس  َد

  /ٗٚج

ََُع َعْ ٌص زََ اَتُو ِلَشْ ٍص ُمنَِليب  لَْيَق ِمْذ َبيِن َىاِعٍب. /٘ٚس  َد

  /٘ٚج

ًت اٍْلتًيىًة:  بػىي ٍن حيٍكمى الصٍَّوـً ًفي اٍلحىاالى
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بُِر. /ٙٚس  اَْدَخَا ِ َق َجْ ُِِو َدَواً  َعْذ طَرِيِق اللا

  /ٙٚج

.ذَ  /ٚٚس  اَؽ طََ اًما ِبَ ْضِ ِو ِلَسانَُو ُدوَف بَػْلِ ِو ِا نَػَ اِر الَ ْ ـِ

  /ٚٚج

 تَػَعَا اْمرَاََتُو وملَْ طَمْرُْج ِمْنُو َميِن  َوَ  َمْذٌي. /ٛٚس

  /ٛٚج

 اْغَلاَب اَثْػَناَ  َصْ ِمِو. /ٜٚس

  /ٜٚج

 َجاَمَع اْمرَاََتُو ِا نَػَ اِر َرَمَ اَف. /ٓٛس

  /ٓٛج

 ْشِر اْلََواِخِر ِمْذ َرَمَ اَف.اْعَلَكَف ِا َمْكَلَعِة بَػْيِلِو ِا اْل َ  /ٔٛس

  /ٔٛج

 

هىا: ًت اٍْلتًيىًة، كىمىا يػىتػىرىتَّبي عىلىيػٍ  بػىي ٍن حيٍكمى اٍلحىُّ  ًفي اٍلحىاالى

. /ٕٛس ْسَ ـِ  َعْ ٌص َ اٌُِر َحَج لَِيلَػَ َرَؼ َعَلى اإْلِ
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٕٛج

 َعْ ٌص َ ُْن ٌف اْصَنَ َعُو اَْىُلُو لِْلَ ج  َوَحَج َمَ ُ ْب. /ٖٛس

  /ٖٛج

 ِو بِادَْج  َتَص ِمْذ رَْاِسِو َعْ َرتَػْمِ.بَػْ َل ِ ْحرَامِ  /ٗٛس

  /ٗٛج

 بَػْ َل ِ ْحرَاِمِو بِادَْج  لََعَق َتِقيً ا. /٘ٛس

  /٘ٛج

 بَػْ َل ِ ْحرَاِمِو بِادَْج  َعَب ِطيعًا ُدوَف َاْف َيَ َع ِمْنُو َعَلى َبَلنِِو. /ٙٛس

  /ٙٛج

 بَػْ َل ِ ْحرَاِمِو بِادَْج  َعَسَل ِنَكاَحُو َعَلى اْمرَاٍَة. /ٚٛس

  /ٚٛج

 ْحرَاِمِو بِادَْج  َصاَد مَحَاَمًة.بَػْ َل  ِ  /ٛٛس

  /ٛٛج

 َجاَمَع اْمرَاََتُو ِا اْلِقيَساِت بَػْ َل ِ ْحرَاِمِو بِادَْج . /ٜٛس

  /ٜٛج
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ـَ ِلَقَكَة َُنَاَؼ َوَسَ ى َوَحَلَق ُ َ َتنََيَ  َعِسَ  َحْلِسِو. /ٜٓس  ُمَلَقل ٌع َتِل

  /ٜٓج

ـَ ِلَقَكَة َُنَاَؼ َوَسَ ى َوَحَلَق ُ َ  /ٜٔس  َجاَمَع اْمرَاََتُو.ُمَلَقل ٌع َتِل

  /ٜٔج

َرُه. /ٕٜس  َحَج وملَْ يَػُدْر َمْسِ َل الَنيب  صلى اهلل عليو وسلب َوَ  تَػعػْ

  /ٕٜج

 َحَج وملَْ يَِعْت مبًِو لََيايلَ الَلْشرِيِق. /ٖٜس

  /ٖٜج

 تَػَرَؾ اْلُ ُت َؼ ِبَ َرََُة ِا َح  ِو. /ٜٗس

  /ٜٗج

 َؾ َطَ اَؼ الد يَارَِة ِا َح  ِو.طَاَؼ َطَ اَؼ اْلُسُلوـِ َوَطَ اَؼ اْلَ َداِع َوَلِكَنُو تَػرَ  /ٜ٘س

  /ٜ٘ج

ِو بَػْمَ الَ َفا َواْلَقْرَوِة. /ٜٙس  ملَْ َيْسَع ِا َح  

  /ٜٙج

َ ا تُػعَػْيَا اْلَفْ ِر ِبَ  ُعْذٍر. /ٜٚس ََُع ِمنػْ  بَاَت مبُْدَدلَِفَة َوَد
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  /ٜٚج

ًت اٍْلتًيىًة:  ميٍلحىقىاتي اٍلحىُّ : مىا اٍلحيٍكمي ًفي اٍلحىاالى

 تَػَلَا َجرَاَدًة َوُىَ  بِادََْرـِ  ِعْلًقا اَنَُو َغيػُْر حُمْرِـٍ بِادَْج [. مِا زِيَاَرتِِو ِلَقَكةَ  /ٜٛس

  /ٜٛج

 َضَ ى ِبَلَجاَجٍة يَػْ ـَ اْلِ يِل بَػْ َل الَ َ ِة. /ٜٜس

  /ٜٜج

 َضَ ى ِبَشاٍة ُعْقرَُىا اَْربَػَ ُة َاْعُ ٍر ِا َاَوِؿ اَيَاـِ الَلْشرِيِق. /ٓٓٔس

  /ٓٓٔج

  ثَاين اَيَاـِ الَلْشرِيِق.َضَ ى بِعَػَسَرٍة ُعْقرَُىا َسَنٌة ِا  /ٔٓٔس

  /ٔٓٔج

 َضَ ى بَِناَتٍة ُعْقرَُىا ِستا َسنَػَ اٍت يَػْ ـَ اْلِ يِل تَػْعَا الَ َ ِة. /ٕٓٔس

  /ٕٓٔج

 َضَ ى بِعَػَسَرٍة ُعْقرَُىا اَْرَبُع َسنَػَ اٍت ِا ثَاِلِث اَيَاـِ الَلْشرِيِق. /ٖٓٔس

  /ٖٓٔج

َماـِ  َضَ ى بَِناَتٍة ُعْقرَُىا اَْرَبُع َسنَػَ اٍت يَػْ ـَ اْلِ يلِ  /ٗٓٔس بَػْ َل الَ َ ِة َوتَػْعَا اْنِلَ اِ  اإْلِ
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 ِمَذ اجْلُْنَعِة.

  /ٗٓٔج

اًد: اًئًل اٍلًجهى ًؿ مىا دىرىٍستىوي ًفي مىسى ا يىٍأًتي ًمٍن ًخالى  بػىي ًن اٍلحيٍكمى ًفيمى

ًة َاَحُل اْلُقَساتِِلَم الشاْ َ اُف رََاى َاَف تَػرَارَاِت اْلَِمِ  ِا اْلَ ْدِو لَْيَسْت ُعَ اعَ  /٘ٓٔس

ـَ َوْتِت الَظِ  َِة ِا ِتَلاِؿ اْلَ ُلو  َمَع َاَف تَػرَاَر اْلَِمِ  ِ يَساُؼ اْلِسَلاِؿ ِا َىَذا  َُػَسَرَر اْغِلَنا

 اْلَ ْتِت.

  /٘ٓٔج

ـُ َاَف اْلَقْ َلَ َة ِا تَػْلِلِ ْب  ََُقا  /ٙٓٔس َما َاَسَر اْلُقْسِلُق َف بَػْ َع اْلُقَساتِِلَم  َُػرََاى اإْلِ

 ؟ْلِلِ بْ ُحْكُب تػَ 

  /ٙٓٔج

تَػَلَا َاَحُل اْلُقَ اِىِليَذ َ اُِرًا ِا اْلَقْ رََ ِة وََ اَف َعَلى َىَذا اْلَساِتِا ِسَ ٌح  /ٚٓٔس

ـُ َىْا يَػْسِسُقُو بَػْمَ اْلَ اسمَِم َاْو يُػْ ِنيِو لِْلَساتِ  َما  ِا.َواَْمَ اٌؿ  َوِعْنَل ِتْسَقِة اْلَ ِنيَقِة تَػَرَدَد اإْلِ

  /ٚٓٔج

َ ا َخرَاًجا َُػَلَ  اْلُقْسِلقُ  /ٛٓٔس ـُ َاْف يُ ِتَف اْلَْرَض َوصَمَْ َا َعَليػْ َما  َف بَػَلًلا َُػَسَرَر اإْلِ

يً ا َوَ  طُمَْلصا بِِو اْلَ اسمُ َف.  ُيْ َرُؼ ِا َمَ اِلِ  اْلُقْسِلِقَم نَِ
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  /ٛٓٔج

ـُ َاْف يَػْسِسَب اْلَْرَض بػَ  /ٜٓٔس َما ْمَ اْلُقَساتِِلَم ِا َُػَلَ  اْلُقْسِلُق َف بَػَلًلا َصِ  ًَة َُػَسَرَر اإْلِ

 َذِلَ  اْلَْيرِي ُدوَف َسا ِِر اْلُقْسِلِقَم.

  /ٜٓٔج

َدَخَا َاَحُل اْلُكَفاِر بَػَلَل اْلُقْسِلِقَم ِا اََماِف اْمرَاٍَة ُمْسِلَقٍة اَْعنَْلُو اْلََماَف  ََُقا  /ٓٔٔس

 ؟ُحْكُب اِ ْعِلَلاِ  َعَلْيوِ 

  /ٓٔٔج

ُ ُب اْلِْديََة َُػَلَ  اْلُقْسِلُق َف بَػَلًلا  وََ اَف اَ  /ٔٔٔس ـُ ِمنػْ َما ْىُا اْلعَػَلِل ِمَذ اْليَػُ  ِد  َُػَسِعَا اإْلِ

. ْسَ ـِ  َواَتَػَرُىْب ِا اْلعَػَلِل وملَْ يُػْلدِْمُ ُب اللاُخ َؿ ِا اإْلِ

  /ٔٔٔج

مَ  /ٕٔٔس َمِة َسَ  َرُس َؿ الَلِو َصَلى الَلُو َعَلْيِو َوَسَلَب َُػَسلَػَلُو اإْلِ ـُ َرُجٌا ِمْذ اَْىِا الذ  ا

 َواْعَلعَػَرُه نَاِتً ا لِْلَ ْ ِل.

  /ٕٔٔج

نَػُ ْب ِلُقَلِة َلِْق  /ٖٔٔس نَػَنا َوبَػيػْ ـُ َمَع بَػَلٍل ِمَذ اْلُكَفاِر َعَلى تَػْرِؾ اْلِسَلاِؿ بَػيػْ َما اتَػَفَق اإْلِ

 َسنَػَ اٍت.
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  /ٖٔٔج

ا يىٍأًتي:  بػىي ٍن نػىٍوعى اٍلعىٍقًد كىاٍلحيٍكمى ًفيًو ًفيمى

ُلُغ ِمَذ اْلُ ُقِر  /ٗٔٔس  َسنَػَ اٍت، بَاَع بَػْ َع اْلَْمَ ِؾ اَلِل َورِثَػَ ا ِمْذ اَبِيِو. ٗ)َصيب  يَػعػْ

  /ٗٔٔج

َد َرُجٌا بِاْلَسْلِا ِ ْف ملَْ يَِعْع اَْرَضُو  َُػَعاَعَ ا ِلَقْذ َىَلَدُه. /٘ٔٔس  ُىل 

  /٘ٔٔج

 بَاَع َعْ ٌص َسيَاَرَة َاِخيِو ِبُلوِف وََ اَلٍة. /ٙٔٔس

  /ٙٔٔج

َ ا َويَػَلَقَلَكَ ا. َرُجٌا َضاَعْت َسَيارَتُُو  َُػَعاَعَ ا ِلَشْ صٍ  /ٚٔٔس  لَِيْعَ َث َعنػْ

  /ٚٔٔج

بَاعَ َعْ ٌص ِبَ اَعًة ِا ُصْنُلوٍؽ ُمْ َلٍق َ  يُػْ َرُؼ َما ُِيِو  َوَ  َيْسَقُ   /ٛٔٔس

 لِْلُقْشَ،ِي ِبَفْلِ ِو ِ َ  بَػْ َل اْلَ ْسِل.

  /ٛٔٔج

َعْ ٌص َاْف اْضنَُر َعْ ٌص ِلَْ ِا اْلَقْيَلِة ِبَسَعِ  َعَلـِ ُوُج ِد طََ اـٍ  ََُيرَاَد  /ٜٔٔس

 ظُمَل َكُو اْلَقْيَلَة مبَُساِبٍا َمايل .



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

315 

 

 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٜٔٔج

 بَاَع َعْ ٌص َمْكَلَعَة َاِخيِو بِِ ْذنِِو. /ٕٓٔس

  /ٕٓٔج

َ ا َرِغيًفا  /ٕٔٔس ََُع رِيَاً  َوَاَخَذ ِمنػْ َد َعَلى النَاِوَلِة  ََُ اَ  َعْ ٌص َوَد َوَضَع اجْلََعاُز اجْلُعػْ

صَماِب َواْلَسُع ِؿ.  ُدوَف الناْنِق بِاإْلِ

  /ٕٔٔج

اتَػَفَق اْلُقَلَعاِيَ اِف َعَلى بَػْيِع َ ٍْر  ِبَشْرِط َاْف َيُك َف الَلْقُر ِمْذ َن ِِع الساَكرِي   َوَاْف  /ٕٕٔس

 َيُك َف َجي ًلا  َوَاْف َيُك َف َساِلًقا ِمَذ اْلُ ُي ِب.

  /ٕٕٔج

 ٍل.بَاَع َعْ ٌص بَػْيَلُو ِلَِخيِو  َواْعلَػَرَط َعَلى َاِخيِو َاَ  يَِعيَ ُو ِلَحَ  /ٖٕٔس

  /ٖٕٔج

،  ب َ ِْر َخَ ٍص  َومَتَ ْ،  ب َ ٍْر ُسَكرِي  بِػ)ّتَػَعاَدَؿ َعْ َ اِف ) /ٕٗٔس

 اللَػَساُبُع ِا اْلَقْ ِلِق.

  /ٕٗٔج

تَػَعاَدَؿ َعْ َ اِف َصاًعا ِمَذ الَلْقِر الساَكرِي  َومَتَ َتْسِليُقُو ِبَ اٍع ِمْذ َ ِْر  /ٕ٘ٔس
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 .َخَ ٍص يَِلبا َتْسِليُقُو بَػْ َل يَػْ َمْمِ 

  /ٕ٘ٔج

تَػَعاَدَؿ َعْ َ اِف ِ يُل ِجرَاًما ِمْذ دَِْب اْلَ َنِب ُيَسَلُب َُػْ رًا ِبِكيُل ِجرَاًما َوِنْ ٍف ِمْذ  /ٕٙٔس

 دَِْب اْلَ َنِب ُتَسَلُب َغًلا.

  /ٕٙٔج

تَػَ اَتَل َعْ ٌص َمَع كَخَر َعْسَل َسَلٍب  ِا َلْ َحٍة َُػنػ َيٍة َواْعلَػَرَط َعَلْيِو َاْف َتُك َف  /ٕٚٔس

يَلًة   َوَاْف تُػْ ِ َعُو.نَِ

  /ٕٚٔج

تَػَ اَتَل َعْ ًص َمَع كَخَر َعَلى َعْسِل َسَلٍب ِا )َلِْسَم َصاًعا ِمَذ الَلْقِر  /ٕٛٔس

 الساَكرِي  اْلَي ِل، ُتَسَلُب َُػْ رًا  َوُيَسَلُب الَثَقُذ َُػْ رًا.

  /ٕٛٔج

ٍر ُدوَف َ ِْليِل تَػَ اَتَل َعْ ٌص َمَع كَخَر َعَلى َعْسِل َسَلٍب ِا )ِماَ ِة َصاٍع ِمْذ  َْ  /ٜٕٔس

 نَػْ ِعِو، َعَلى َاْف ُيَسَلَب الَلْقُر بَػْ َل َعْ ٍر ِمْذ تَارِيِخ اللَػَ اُتِل  َواََما الَثَقُذ َُُلَُِع َُػْ رًا.

  /ٜٕٔج

َفَ ُة الساْكَو ِا  /ٖٓٔس اتَػَفَق َصاِحُ  ِعَقاَرٍة َمَع َعْ ٍص َعَلى َاْف َيُك َف َلُو َمنػْ
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 اَْلَف، ريَِاؿ.ٍ  ٍَِة ُمَساِبَا )الَشَسِة ِلُقَلِة َسنَ 

  /ٖٓٔج

، ظُْ رًا  ّ، ِ َق الَساَعِة )َٖساِ ٌق يَػْ َقُا ِعْنَل َعْ ٍص يَػْ ِمياا ِمَذ الَساَعِة ) /ٖٔٔس

ـْ ُمْشلَػَرؾٌ   ؟اَُىَ  َاِجٌ  َخاص  َا

  /ٖٔٔج

ـْ  /ٕٖٔس ََُع َعْ ٌص ِتَقاًعا جِلََياٍط لَِيِ ينَُو َلُو ثَػْ بًا  اََُػَ َذا َاِجٌ  َخاص  َا  ؟ُمْشلَػَرؾٌ َد

  /ٕٖٔج

اْسَلْيَجَر َعْ ٌص َعاِمً   َوتَاَؿ َلُو: )اُْعِنيَ  اَْلَف رِيَاٍؿ ُمَساِبَا اْلَ َقِا ِعْنِلي  /ٖٖٔس

 ُاْسُع َعْمِ َاْو اِ ْنِلَ اِ  ِمْذ بَِناِ  َىِذِه اْلُ ْرَُِة،.

  /ٖٖٔج

ََُع َعْ ٌص ِلُقْ َلاٍج اَْلَف رِيَاٍؿ َعَلى َاْف يَػُرَدَىا اَْلًفا َوَمَ  َ  /ٖٗٔس  ا َصاًعا ِمَذ الَلْقِر.َد

  /ٖٗٔج

ََُع َعْ ٌص ِلُقْ َلاٍج اَْلَف رِيَاٍؿ َعَلى َاْف يَػُرَدَىا  َُػَلَقا َرَدَىا َرَد َمَ َ ا َصاًعا  /ٖ٘ٔس َد

 ِمْذ َ ٍْر.

  /ٖ٘ٔج
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َ َ ا َُػَعاَعَ ا. /ٖٙٔس  َرَىَذ َعْ ٌص َسَياَرَتُو  َوبَػْ َلَما َرَىنَػَ ا تَػَرَر بَػيػْ

  /ٖٙٔج

اَْلَف رِيَاٍؿ،  َوبَػْ َلَما َسَلَد  ََٓلى َدْيٍذ َتْلرُُه )َرَىَذ َعْ ٌص َسَياَرتَػْمِ عَ  /ٖٚٔس

اَْربَِ َم اَْلَف رِيَاٍؿ  طََلَ  ِمَذ اْلُقْر َِِذ ََُ  الَرْىِذ َعْذ ِ ْحَلى الَسَياَرتَػْمِ َوَرَدَىا لَُو  

 ؟َُػَ ْا يَػْلَدـُ اْلُقْر ََِذ َذِل َ 

  /ٖٚٔج

ِؼ رِيَاٍؿ لِػ)َُػَ اٍز،  َوَلُو َدْيٌذ َتْلرُُه َعَشَرُة كَ ِؼ كَ   زِيَل َعَلْيِو َدْيٌذ َتْلرُُه َعَشَرةُ  /ٖٛٔس

رِيَاٍؿ َعَلى )ُحَسْمٍ،  َُػَلَقا طَاَلَ  َُػَ اٌز َزْيًلا بِالَلْيِذ َاَحاَلُو َعَلى ُحَسْمٍ  َُاْملَػَنَع َُػَ اٌز 

 ؟ِمْذ َذِلَ  ََُقا ادُْْكبُ 

  /ٖٛٔج

َسنَػَ اٍت َاَخاُه ِا الَلَ راِؼ ِا اَْمَ ِ ِو اْلَقْ ُروثَِة  ،ٖوََ َا َصيب  َصِ ٌ  ُعْقرُُه ) /ٜٖٔس

 ِمْذ اَبِيِو  َُػَعاَعَ ا ُ َلَ ا.

  /ٜٖٔج

ََُع َاَحُلشُمَا اَْرَضُو ِلْْلَخِر َُػيَػْدَرَعَ ا اآْلَخُر َوَيُك َف لَُو  /ٓٗٔس اتَػَفَق النََرَُاِف َعَلى َاْف َيْل

 %، ِمَذ اْلَقْ ُ  ِؿ.ِٓ)
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /ٓٗٔج

 ِغيَف ُخْعٍد ِلََحِل اْلُفَسرَاِ .اََعاَر َعْ ٌص رَ  /ٔٗٔس

  /ٔٗٔج

اََعاَر َعْ ٌص َسَياَرتَُو ِلَ ِليِسِو  َُػلَػَلَفِت الَسَياَرُة ِبَ  تَػَ ل  َوَ  تَػْفرِيٍط ِمَذ  /ٕٗٔس

 ؟اْلُقْسَلِ ِ   َُػَ ْا َيْ َقذُ 

  /ٕٗٔج

يٍط ِمْنُو  َُػَ ْا َاْودََع َعْ ٌص َسَيارَتَُو ِعْنَل َصِليِسِو َُػلَػَلَفْت ِبَ  تَػَ ل  َوَ  تَػْفرِ  /ٖٗٔس

 ؟َيْ َقذُ 

  /ٖٗٔج

 ؟َاَخَذ َعْ ٌص ِمْلَ  َغْ ِِه تَػْ رًا ِبَ ْ ِ َحق   َُػلَػَلَف ِعْنَلُه  َُػَ ْا َيْ َقذُ  /ٗٗٔس

  /ٗٗٔج

، اَْلُف رِيَاٍؿ َُِلَقْذ َيُك ُف الن ْفُا َوِلَقْذ َََُوَجَل َرُجٌا ِطْفً  َمْنُع ًذا َمَ ُو ) /٘ٗٔس

 ؟َيُك ُف اْلَقاؿُ 

  /٘ٗٔج

 ًة َصِ  ًَة َعَلى اْلَْرِض  ََُيَخَذَىا َوانْػلَػَفَع ِ َا.َوَجَل َعْ ٌص َوَرتَ  /ٙٗٔس
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  /ٙٗٔج

 ؟تَاٍض اَْىَلى َلُو َاَحُل اجْلُُ  ـِ َىِليًَة َُػَ ْا َلُو تَػُع ُحَا ُدوَف َمْيٍا ِا ادُْْكبِ  /ٚٗٔس

  /ٚٗٔج

 ؟ِبَذِل َ اَْرٌض بَِ يَلٌة َعِذ اْلعَػَلِل ُملَػَ ن َلٌة  ََُ اَ  َعْ ٌص َوَعَقَرَىا  َُػَ ْا ظَمِْلُكَ ا  /ٛٗٔس

  /ٛٗٔج

 ؟َغَ اٌص َوَجَل ِا اْلَعْ ِر ُلْؤُلًؤا َُػَ ْا ظَمِْلُكُو ِبَذِل َ  /ٜٗٔس

  /ٜٗٔج

اَْلَسى َعْ ٌص اَثَاَث بَػْيِلِو َرْغَعًة َعْنُو ِ َِ اِر َمَكاِف النػ َفايَاِت  ََُ اَ  َعْ ٌص  /ٓ٘ٔس

 ؟َوَاَخَذُه  َُػَ ْا ظَمِْلُكُو ِبَذِل َ 

  /ٓ٘ٔج

ُ َ ا بَػْ َل َذِلَ  تَاَؿ َعْ ٌص: )َوتَػْفُت َدارِي َىِذِه عَ  /ٔ٘ٔس َلى اْلُفَسرَاِ ،  َُػَ ْا صَمُ ُز بَػيػْ

 ؟َوالَ َلَتُة بَِثَقِنَ ا َعَلى اْلُفَسرَا ِ 

  /ٔ٘ٔج

ُفُذ َوِصَيُلوُ  /ٕ٘ٔس  ؟َعْ ٌص لَْيَق َلُو َورَثٌَة َاْوَصى بِالَ َلَتِة مبَالِِو ُ ل ِو  َُػَ ْا تَػنػْ

  /ٕ٘ٔج
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 ؟ا َُاْعلَػَرى َاَخاُه  َُػَ ْا يُػْ َلُق ِبَذِل َ َاَخ اِف َ انَا َعْعَلْيِذ  ُ َ اَْعَلَق َاَحَلشمَُ  /ٖ٘ٔس

  /ٖ٘ٔج

ِد اْلَقِليُذ َما  /ٗ٘ٔس َضِقَذ َعْ ٌص َصِليًسا لَُو  َوَلَقا َحَا َمْ ِعُل َسَلاِد الَلْيِذ ملَْ ُيَسل 

 ؟َعَلْيِو  َُنَاَلَ  الَلاِ ُذ الَ اِمَذ بِالَسَلاِد  َُػَ ْا يَػْلَدُمُو َذِل َ 

  /ٗ٘ٔج

 اٍلًخيىارىاتي 

 ى َعْ ٌص َسَيارًَة  َواْعلَػَرَط َاَف َلُو َحَق َرد َىا ِخَ َؿ َعْ ٍر.اْعلَػرَ  /٘٘ٔس

  /٘٘ٔج

اْعلَػَرى َسَياَرًة َوَوَجَل ُِيَ ا ُمْشِكَلًة َ ِع ًَة ِا اْلُقَ ر ِؾ اْلََساِس    َُػَ ْا َلُو َرداَىا  /ٙ٘ٔس

 ؟لِْلَعاِ ِع َوَُْسُخ اْلَ ْسلِ 

  /ٙ٘ٔج

ِل اْعلَػَرْيُت َىِذِه الَسَياَرَة مبِا َِة اَْلِف رِيَاٍؿ  َوِبْ ُلَ  تَاَؿ اْلَعاِ ُع لِْلُقْشَ،ِي: )َلسَ  /ٚ٘ٔس

ََُع َلُو اْلِقا ََة  الَسَياَرَة ِبرَْاِس َماِحَا اَلِذي اْعلَػَريْػلُػَ ا بِِو،  َوتَِعَا اْلُقْشَ،ِي َذِلَ   َوَد

ا بَِثَقاِنَم اَْلَف رِيَاٍؿ َُػَسْط  َُػَ ْا لَُو اْلَْلِف  ُ َ اْ َلَشَف اْلُقْشَ،ِي َاَف اْلَعاِ َع اْعلَػرَاىَ 

 ؟َُْسُخ اْلَ ْسلِ 
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  /ٚ٘ٔج

َجاَ  َعْ ٌص ِ َق َمدَاِد الَسَيارَاِت  َوَوَجَل َسَياَرًة يُػدَاِيُل الَناُس ِا ِسْ رَِىا زِيَاَدًة   /ٛ٘ٔس

ٍؿ  َوبَػْ َلَما اْعلَػرَاَىا اْ َلَشَف اَْلَف، رِيَا ََُِ ِع ًَة  َُػلَػَ َتَع اَنَػَ ا دُمَيَػدٌَة  َواْعلَػرَاَىا بِػ)

َاَف اَلِذيَذ َ انُ ا يَدِيُلوَف ِا ِسْ رَِىا ِ سَمَا َتَ ُلوا زِيَاَدَة الس ْ ِر بِاللَػَ اطُِؤ َمَع اْلَعا ِِع  َوَ  

 ؟يُرِيُلوَف الش رَاَ   َُػَ ْا َلُو َاْف َيْسَ،َِد َما َدَُػَ ُو َويَػْفَسَخ اْلَ ْسلَ 

  /ٛ٘ٔج

َنَقا ُىْب ِا اْلَقْ ِلِق اَلِذي َجَرى اْعلػَ  /ٜ٘ٔس َرى َعْ ٌص بَػْيًلا مبِاَ ِة اَْلِف رِيَاٍؿ  َوبَػيػْ

 ؟ُِيِو تَػْ ِتيُع اْلَ ْسِل تَػَرَر اللَػرَاُجَع  َُػَ ْا َلُو َذِل َ 

  /ٜ٘ٔج

 الن كىاحي:

ا يىٍأًتي: اًح ًفيمى  بػىي ٍن حيٍكمى الن كى

 تَػَدَوَج ُمْسِلٌب ِمْذ َوثَِنَيٍة. /ٓٙٔس

  /ٓٙٔج

 َوَج يَػُ  ِدي  ِمْذ ُمْسِلَقٍة.تَػدَ  /ٔٙٔس

  /ٔٙٔج
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

 تَػَدَوَج َنْ رَاين  ِمْذ ُمْسِلَقٍة. /ٕٙٔس

  /ٕٙٔج

 تَػَدَوَج ُمْسِلٌب ِمْذ َنْ رَانَِيٍة. /ٖٙٔس

  /ٖٙٔج

 َزَوَج اْلَُب ابْػَنُو الَ ِ َ  ِبَ ْ ِ ِ ْذنِِو. /ٗٙٔس

  /ٗٙٔج

 َزَوَج َاٌب ابْػَنُو اْلَعاِلَغ اْلَ اِتَا بَِ ْ ِ ِ ْذنِِو. /٘ٙٔس

  /٘ٙٔج

 رَاًَة َوبِْنَت َاِخيَ ا.تَػَدَوَج َعْ ٌص امْ  /ٙٙٔس

  /ٙٙٔج

 اْمرَاٌَة َزَنْت ُ َ تَػَدَوَجَ ا الدَاين. /ٚٙٔس

  /ٚٙٔج

 َزَوَج َرُجٌا بِْنَلُو اْلِعْكَر ِبَ ْ ِ ِ ْذهِنَا. /ٛٙٔس

  /ٛٙٔج

 َزَوَج َرُجٌا بِْنَلُو اْلَقْ ُن نََة بَِ ْ ِ ِ ْذهِنَا. /ٜٙٔس
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  /ٜٙٔج

 ْلَُخ ِبَ ْ ِ ِ ْذهِنَا.اْمرَاٌَة َ اَف َولِيػاَ ا ِا الن َكاِح َاَخاَىاَ  َُدَوَجَ ا ا /ٓٚٔس

  /ٓٚٔج

 تَاَؿ َويلا اْمرَاٍَة ِ ثْػنَػْمِ َخنََعاَىا: )َزَوْجُت بِْنِل َاَحلَُ َقا،. /ٔٚٔس

  /ٔٚٔج

تَاَؿ َرُجٌا جِلَاِطٍ : )َزَوْجُلَ  ِ ْحَلى بَػَناِِ الَثَ ثََة،  َُػَساَؿ اجْلَاِطُ :  /ٕٚٔس

 )تَِعْلُت،.

  /ٕٚٔج

ْْ تَاَؿ اْلَ يلا لِْلَ اِطِ : )َزَوْجُلَ  ا /ٖٚٔس بْػَنِل ِىْنَل،  َُػَساَؿ اجْلَاِطُ : )تَعِلْت،  وملََ

 َيُكْذ َمَ ُ َقا َاَحٌل.

  /ٖٚٔج

 ؟ُجِ َا َمْ ُر اْمرَاٍَة تَػْ ِليَب ِعْلِب اْلَفرَاِ ِع  َُػَ ْا َيِ  ا اْلَقْ رُ  /ٗٚٔس

  /ٗٚٔج

 تىٍاًبيقىاته ًفي اٍلًفرىاًؽ:

 ؟خَتَاَلَع َزْوَجاِف ِبُلوِف ِعَ ٍض  ََُقا ُحْكُب اجْلُْلعِ  /٘ٚٔس
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 عامر فداء بهجت /الشيخفضيلة شرح 

 -حفظو اهلل–الشيخ ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على 

  /٘ٚٔج

اَلَع َزْوَجاِف ُ َ تَػَدَوَجا َمرًَة ُاْخَرى ِبَ ْسٍل َجِليٍل  ََُكْب يَػعػَْسى ِمْذ َعَلِد ختََ  /ٙٚٔس

 ؟النََلَساتِ 

  /ٙٚٔج

تَاَؿ َرُجٌا ِ ْمرَاَتِِو: )اَْنِت طَاِلٌق،  ُ َ اَدَعى اَنَُو ملَْ يُرِْد ِبَذِلَ  َتْنِليَسَ ا  َُػَ ْا  /ٚٚٔس

 ؟يَػَسُع الَنَ ؽُ 

  /ٚٚٔج

ْمرَاٍَة: )اْذَىيب ِلَْىِلِ ،  وملَْ َيُكْذ َذِلَ  بِِنَيِة الَنَ ِؽ  َُػَ ْا تَاَؿ َرُجٌا ِ   /ٛٚٔس

 ؟ُتنََلقُ 

  /ٛٚٔج

 ؟تَاَؿ َرُجٌا ِ ْمرَاَتِِو: )اَْنِت طَاِلٌق َثَ ثًا ِ َ  َواِحَلًة،َ َُكْب طَْلَسًة يَػَسُع ِ َا /ٜٚٔس

  /ٜٚٔج

ِت َُيَْنِت طَاِلٌق،  ََُ َرْجَت  َُػَ ْا رَاَتِِو: )ِ ْف َخَرْجِت ِمَذ اْلعَػيْ تَاَؿ الَرُجُا ِ مْ  /ٓٛٔس

 ؟ُتنََلقُ 

  /ٓٛٔج
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 البن المبرد فركع الفقو

 -حفظو اهلل–ىذه املادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ـْ بَاِ ذٌ  /ٔٛٔس  ؟تَاَؿ الَرُجُا ِ ْمرَاَتِِو: )اَْنِت طَاِلٌق َثَ ثًا، َُػَ ْا َىَذا َطَ ٌؽ َرْجِ    َا

  /ٔٛٔج

َُِ   يل َعْشَرَة كَ ِؼ رِيَاٍؿ َواُطَل ُسِ ،  ََُلَُػَ ِت اْلقَ  /ٕٛٔس اَؿ تَاَؿ الَرُجُا ِ ْمَراَتِِو: )اْد

ـْ بَاِ ذٌ   ؟َوطََلَسَ ا   َُػَ ْا َىَذا َطَ ٌؽ َرْجِ    َا

  /ٕٛٔج

َلَق َرُجٌا َزْوَجَلُو طَْلَسًة َرْجِ َيًة  َورَاَجَ َ ا ِا اْلِ َلِة َلِكنَػَ ا ملَْ تُػَ اُِْق  َُػَ ْا طَ  /ٖٛٔس

 ؟تَػْثُعُت الَرْجَ ُة ِبَ ْ ِ ِ ْذهِنَا

  /ٖٛٔج

 ؟ِمَذ اْلِ َلِة ُ َ رَاَجَ َ ا الَدْوُج  َُػَ ْا َتِ  ا الَرْجَ ةُ  َخَرَجِت اْلُقْ َلَلُة الَرْجِ َيةُ  /ٗٛٔس

  /ٗٛٔج

 اٍلًجنىايىاتي كىاٍْلىٍقًضيىةي:

 ؟تَػَ َقَل َعْ ٌص تَػْلَا َعْ ٍص  َُػَ ْا يَػْثُعُت اْلَسَ اصُ  /٘ٛٔس

  /٘ٛٔج

 ؟َتَنَع اْلَاين َيَل َعْ ٍص َخنًَي  ََُقا ِديَُة اْلَيلِ  /ٙٛٔس

  /ٙٛٔج
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 ؟ِل ِمَذ اْلَيلِ َما ِديَُة اْلُْصُعِع اْلَ احِ  /ٚٛٔس

  /ٚٛٔج

ٍل يػىٍثبيتي اٍلحىق، ًفيمىا يىٍأًتي:  ىى

 َعِ َل َعَلى َعْ ٍص بِالد نَا َثَ ثَُة رَِجاٍؿ ُعُلوٍؿ. /ٛٛٔس

  /ٛٛٔج

 َعِ َل َرُجَ ِف َعْلَ ِف َعَلى َعْ ٍص اَنَُو تَػَلَا. /ٜٛٔس

  /ٜٛٔج

 َعِ َل َرُجَ ِف َعْلَ ِف َعَلى َواِتَ ِة َسرَِتٍة. /ٜٓٔس

  /ٜٓٔج

 َعَلى َواِتَ ِة َاْخِذ َماٍؿ. َعِ َل َرُجٌا َواْمرَاَتَافِ  /ٜٔٔس

  /ٜٔٔج

 َعِ َلِت اْمرَاَتَاِف َعَلى َرَضاِع َعْ ٍص ِمِذ اْمرَاٍَة. /ٕٜٔس

  /ٕٜٔج

َعِ َل َرُجَ ِف َاَحُلشُمَا َعْلٌؿ َواآْلَخُر َُاِسٌق َعَلى َعْ ٍص اَنَُو اْسَلَلاَف ِمْذ كَخَر  /ٖٜٔس

 ِماَ َة رِيَاٍؿ.
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  /ٖٜٔج

َياٍف َعَلى َعْ ٍص اَنَُو  /ٜٗٔس  َسَرَؽ.َعِ َل َثَ ثَُة ِصعػْ

  /ٜٗٔج

ُ ْب اَبْػَناُ  اْلَقْشُ  ِد لَوُ  -َعِ َل اَْربَػَ ُة رَِجاؿٍ  /ٜ٘ٔس َعَلى َعْ ٍص بِيَنَُو  -َثَ ثٌَة ِمنػْ

 اْسَلَلاَف.

  /ٜ٘ٔج

 اَدَعى َعْ ٌص َعَلى كَخَر بِيَنَُو اْسَلَلاَف اَْلَف رِيَاٍؿ َُيَتَػَر اْلُقَلَعى َعَلْيِو ِبَذِلَ . /ٜٙٔس

  /ٜٙٔج

َُيَْنَكَر َذِلَ  َوتَػَ َجَ ْت لَُو  -َوَ  بَػيػ َنةَ  –اَع َسَيارَتَوُ اداِعَ  َعَلى َعْ ٍص اَنَُو بَ  /ٜٚٔس

 اْلَيِقُم ََُ َلَف.

  /ٜٚٔج

اًئًل اٍْلتًيىًة:  مىا نىًصيبي اٍلوىرى ىًة ًفي اٍلمىسى

 َزْوٌج َواْبٌذ. /ٜٛٔس

  /ٜٛٔج

 َاٌب  َواْبٌذ. /ٜٜٔس
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  /ٜٜٔج

 َجل   َواْبٌذ. /ٕٓٓس

  /ٕٓٓج

 َزْوٌج  َوَجَلٌة. /ٕٔٓس

  /ٕٔٓج

 اْبٌذ  َوبِْنٌت. /ٕٕٓس

  /ٕٕٓج

 ِسيَساٌت.بِْنٌت َوَاَخَ اٌت عَ  /ٖٕٓس

  /ٖٕٓج

 َزْوَجٌة  َوَاٌخ ِلُـ . /ٕٗٓس

  /ٕٗٓج

 َزْوَجٌة  َواْبُذ ُاْخٍت. /ٕ٘ٓس

  /ٕ٘ٓج

 اْبٌذ  َواْبُذ اْبٍذ. /ٕٙٓس

  /ٕٙٓج
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 اُـ   َوَجَلٌة. /ٕٚٓس

  /ٕٚٓج

 َاٌب  َوَجل . /ٕٛٓس

  /ٕٛٓج

 اْبٌذ  َوُاْخٌت. /ٜٕٓس

  /ٜٕٓج

. ًتًو تىًتم، الصَّاًلحىاتي   كىاٍلحىٍمدي ًللًَّو الًَّذم بًًنٍعمى

 

 

 


